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Στόχος αυτού του πολιτιστικού προγράμματος  είναι  

 

 να γνωρίσουν οι μαθητές την Ανατολική Ρωμυλία , μια περιοχή 

όπου άκμασε  το Ελληνικό στοιχείο. 

 

 Μια περιοχή, που δυστυχώς δεν είναι αρκετά γνωστή στο  ευρύ  

κοινό (όσο η Μικρά Ασία), αν και αυτή η περιοχή υπέφερε τα 

πάνδεινα (από τους Βούλγαρους) και οι Έλληνες κάτοικοί  της  

εκδιώχτηκαν από τις προγονικές τους  εστίες. 
 

  

  
Η διατήρηση ενός έθνους και η ανατροφοδότηση της ύπαρξής του, 

εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη νέα γενιά.  

Μια γενιά, που θα πρέπει να σέβεται, να διαφυλάττει, να προωθεί, 

να αναπαράγει και να τροποποιεί αυτά που της έχουν παραδοθεί. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μάθουν οι νεότεροι και με τη σειρά τους θα 

τα παραδώσουν στην επόμενη γενιά. 



ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

Οι ρίζες των ελληνικών κοινοτήτων της Βουλγαρίας, χάνονται βαθιά μέσα στο 

χρόνο. 

 

 Εγκαταστάσεις ελληνικών φύλων, στα σημερινά εδαφικά όρια της Βουλγαρίας 

μαρτυρούνται ήδη από τον 7ο π.Χ. αι., με σημαντικότερους σταθμούς, τον 

εποικισμό του Δυτικού Ευξείνου Πόντου, από Έλληνες της Μικράς Ασίας και 

την ίδρυση της Φιλιππούπολης, το 341 π.Χ., από τον βασιλιά της Μακεδονίας, 

Φίλιππο Β΄. 

 

Δίπλα στις παλιές εστίες των Ελλήνων, σχηματίστηκαν πολλές νέες, ιδιαίτερα 

στην περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας ( Βόρεια Θράκη). 

 

 Τότε ήταν, που οι Έλληνες της περιοχής, διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους 

στα γράμματα και τις τέχνες, ιδρύοντας μεγαλοπρεπή εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους, φιλανθρωπικές αδελφότητες, θεατρικές ομάδες 

κ.ά. σε πόλεις όπως η Αγχίαλος, η Σωζόπολη, η Βάρνα, ο Πύργος ( Burgas) και 

η Φιλιππούπολη.  



ΘΡΑΚΗ: 
 

 

 Οι Θράκες είναι αυτόχθονες. 

  Πατρίδα τους, από τα μυθικά χρόνια, είναι η ενιαία Θράκη.  

 Ο Έβρος ήταν γιος του Δίμου και της Ροδόπης.  

 Είναι πατρίδα:  

του Ορφέα, εμπνευστή των Ελευσίνιων Μυστηρίων, που  με την   λύρα του,   

   μάγευε ακόμη και τα άγρια ζώα. 

του Λίνου του κιθαρωδού, του  δάσκαλου του Ηρακλή.  

του  Εύμολπου , που ίδρυσε την Φιλιππούπολη (Ευμολπιάς)     

 του Όλορου, βασιλιά της Θράκης και πεθερό του Μιλτιάδη.  

του Δημόκριτου και  του Σπάρτακου, του  δούλου επαναστάτη, και άλλων  

    πολλών.  

 

 Θράκες ήταν οι Πελασγοί, οι παλαιότεροι κάτοικοι της Ελλάδας.  

 

 Θράκες έλαβαν μέρος και  στην Αργοναυτική εκστρατεία. 



  Οι Μιλήσιοι θα ιδρύσουν εκεί την Πεντάπολη, την Απολλωνία 

(σημερινή Σωζόπολη), τη Μεσήμβρια, την Αγχίαλο. 

 Αργότερα θα ιδρυθούν η Αγαθούπολη και η Στενήμαχος. 

 Κατά τη διάρκεια της Μακεδονικής περιόδου, σφύζει κυριολεκτικά ο 

Ελληνισμός, από τη μια ως την άλλη άκρη της Θράκης. 

  

Στα  Βυζαντινά χρόνια , εμφανίζονται μεν από τα Βόρεια οι Βούλγαροι, 

αλλά  η Θράκη είναι καθαρά Ελληνική και προπύργιο του Μεσαιωνικού 

Ελληνισμού, στις επιδρομές των βαρβάρων από το Βορρά. 

 

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, από τον 14ο αιώνα μέχρι και τον 19ο, οι 

Βούλγαροι δεν εξαφανίζονται μόνον από το προσκήνιο της ιστορίας, 

αλλά χάνουν εντελώς και την εθνική τους ταυτότητα.  

Αγώνας αρματοδρομίας. 

Λεπτομέρεια ταφικού μνημείου, που 

βρέθηκε στην Ανατολική Ρωμυλία. 

[Σημερινὴ ονομασία περιοχής: 

Καζανλᾶκ].  



Στα τέλη του 19ου αιώνα,  οι  μεγάλες δυνάμεις (Ρωσία , Αγγλία, Γαλλία , 

Γερμανία και Αυστροουγγαρία),  έπρεπε να κατασπαράξουν την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία στην περιοχή των Βαλκανίων και ο καθένας τους να πάρει το 

μερίδιό του.  

Έτσι λοιπόν αρχίζει η μοιρασιά. 

 Η Ρωσία με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ιδρύει μια Βουλγαρία .  

 

Οι Δυτικές Δυνάμεις προβλέπουν άλλα συμφέροντα και προσβάλλουν τη 

συνθήκη αυτή, κάνοντας άλλο συνέδριο στο Βερολίνο το 1878 και γίνεται εκ νέου 

η μοιρασιά των Βαλκανίων. 

 

Η Βόρεια Θράκη ονομάζεται Ανατολική Ρωμυλία και κηρύσσεται αυτόνομη. 

  

Η σημαία της αυτόνομης 

Ανατολικής Ρωμυλίας 



Μάρτιος 1886:  
Η Ανατολική Ρωμυλία εντάχθηκε οριστικά στο βουλγαρικό κράτος. 

Οι Έλληνες κατοικούσαν σε τρία κυρίως σημεία: 

 

 

 

 

 

α) στο λεκανοπέδιο του Άνω 

Έβρου,  

στις πόλεις Φιλιππούπολη 

(Plovdiv), Στενήμαχο 

(Asenovgrad), Χάσκιοϊ 

(Haskovo), 

 Τατάρ-Παζαρτζίκ (Pazartzik), 

Περιστερά (Pestera), και 

άλλες μικρές κοινότητες με 

ελληνικό πληθυσμό, 

β) στο λεκανοπέδιο  

του Κάτω Τόντζου,  

στην  επαρχία Καβακλή 

(Topolovgrad) με έντεκα 

ελληνικά χωριά  

γ) στα παράλια του Εύξεινου 

Πόντου, στις πόλεις  

Αγχίαλο (Pomorie),  

Σωζόπολη (Sozopol),  

(Nesebar),    Πύργο (Burgas), 

Αγαθούπολη (Ahtopol). 

Γυναίκες από 

την Ανατολική 

Ρωμυλία, 

ντυμένες με 

την τοπική 

ενδυμασία 





Με το όνομα Ανατολική Ρωμυλία ή Ρουμυλία, ονομάστηκε επίσημα η 

περιοχή της Βόρειας Θράκης, από τη Συνθήκη του Βερολίνου (1878), με την 

οποία και μετατράπηκε η θρακική αυτή περιοχή σε αυτόνομη επαρχία, υπό την 

επικυριαρχία του Σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

 

 Εκτείνονταν από τη Φιλιππούπολη ως τις ακτές του Εύξεινου Πόντου. 

Η έκτασή της έφτανε τα 36.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου. 

Στην περιοχή αυτή κατοικούσαν Βούλγαροι, Έλληνες και Τούρκοι.  

Η πρωτεύουσα της επαρχίας, ήταν η Φιλιππούπολη (Plovdiv). 

Σήμερα ανήκει στην Βουλγαρία. 

 

 

  



 

 

 

Η ορολογία Ανατολική Ρωμυλία είναι Τουρκική, σύνθετη, από το Ρούμ και το Υλί 

( ή Ελί) και σημαίνει Χώρα των Ρωμιών, των Ελλήνων. 

 

Πλούσια ήταν η συμβολή της στα Γράμματα, στις Τέχνες, στον Πολιτισμό.  

 

Ήθη και έθιμα πανάρχαια, Θρακικά και Ελληνικά, διασώζονται μέχρι τις μέρες 

μας. 

 



 Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνικότητα της Ανατολικής 

Ρωμυλίας. 

 

Όταν,  η Ρωσία και οι Δυτικές Δυνάμεις «παρέδιδαν»  την Βόρεια Θράκη στους 

Βούλγαρους, γνώριζαν ότι παρέδιδαν ένα κομμάτι ελληνικής γης, αφού 

αθέτησαν, στο συνέδριο του Βερολίνου, την ονομασία Ανατολική Ρωμυλία.  

   

 

. 

  

  

Μαρτυρούν άλλωστε για την 

ελληνικότητά της, οι 600.000 ελληνικός 

πληθυσμός, οι 5 μητροπόλεις, οι 113 

κεντρικές εκκλησίες, τα 100 

παρεκκλήσια, τα 10 μοναστήρια, τα 66 

σχολεία με 8.000 περίπου μαθητές και 

186 δασκάλους και τα ανώτερης παιδείας  

εκπαιδευτικά  ιδρύματα (Ζαρίφειο 

Διδασκαλείο, Ελληνικό Παρθεναγωγείο 

και Μαράσλειος Σχολή).  

Στα γραμματόσημα του  1881 και 1884, 

αναγράφεται το όνομα της επαρχίας με 

Λατινικούς , Ελληνικούς και Κυριλλικούς 

χαρακτήρες. 



   Σχολεία: 

 Η Φιλιππούπολη, που αποτελεί το μητροπολιτικό πνευματικό κέντρο των 

Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας, είχε ελληνικό σχολείο, από τις αρχές του 

18ου αιώνα. Η «Κεντρική Ελληνική Σχολή» της Φιλιππούπολης ιδρύθηκε το 

1726 και αναδιοργανώθηκε το 1780.  

Στη Στενήμαχο, που αποτελεί μεγάλο ελληνικό αστικό κέντρο, δημιουργείται  

σχολείο από το 1821  

 στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, οργανωμένα σχολεία συναντιούνται στις 

πόλεις της Αγχιάλου, της Σωζόπολης, της Μεσήμβριας και  του Πύργου. 

 Μεγάλη ανάπτυξη έχει και η εκπαίδευση των γυναικών, με μια αυτοτελή 

γυναικεία εκπαίδευση. 

    Στη δεκαετία του 1860 υπήρχαν ήδη έξι παρθεναγωγεία.  

Οργάνωση: 

  Ιδρύονται φιλολογικοί, φιλεκπαιδευτικοί, φιλανθρωπικοί σύλλογοι, 

δημιουργούνται σχολεία, κοινωφελή καταστήματα, βιβλιοθήκες.  

Εκδίδονται και κυκλοφορούν εφημερίδες.  

Η ραγδαία οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη των Ελλήνων 

οδήγησε στη μεγάλη εθνική τους διαφοροποίηση από τους σύνοικους 

λαούς. 



Η συμμετοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας, στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 



Οι Έλληνες  της Ανατολικής 

Ρωμυλίας ζούσαν κυρίως 

στην Φιλιππούπολη, τη 

Στενήμαχο, το Καβακλή, τη 

Βάρνα, τη Μεσήβρια, την 

Αγχίαλο, τον Πύργο, την 

Σωζόπολη και την 

Αγαθούπολη.  

Η κυριαρχία του ελληνικού 

στοιχείου στην Φιλιππούπολη, 

εντοπιζόταν κυρίως στην 

εμπορική ζωή της πόλης και 

ήταν τέτοια, ώστε σύμφωνα με 

μια μαρτυρία, στις αρχές του 

αιώνα,  ακουγόταν στην αγορά η 

ελληνική γλώσσα συχνότερα 

από τη βουλγαρική. 

Ήταν μορφωμένοι και ασχολούνταν κυρίως 

με το εμπόριο, την αλιεία, τη γεωργία και 

την αμπελουργία.  

Είχαν έντονη πολιτιστική και θρησκευτική  παράδοση , ήθη και έθιμα, 

τραγούδια και χορούς , που τα «κουβάλησαν» στην προγονική πατρίδα, 

στις λιγοστές αποσκευές  τους , γλυκιά ανάμνηση μιας πατρίδας που 

χάσανε.  



Τα τραγούδια της Ανατολικής Ρωμυλίας διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 

 α. Τα χορευτικά και οι οργανικοί σκοποί που χορεύονται :  

οι χοροί τύπου «ζωναράδικου»  («ζερβο-δέξος», «ποδαράκι», «κυνηγητός» κλπ), 

οι συρτοί ,  οι καρσιλαμάδες, ο «σφαρλής»,  «στα τρία»  («στις τρεις», «τροΰρου», 

«ζερβός»), η «μπαϊντούσκα», οι τύπου «συγκαθιστού»  («συγκαθιστός», «ίσια α-

πάν», «καλινίτικος»),«μιλίσσω», «μπογδάνος», «κουκίτσα», «ντιβιτζίδικος»),  

 

β.  Στη δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα «καθιστικά» ή «του τραπεζιού», 

τα τραγούδια που έλεγαν στα νυχτέρια, τραγούδια της δουλειάς ή εποχικά (του 

θερισμού, ανοιξιάτικα, φθινοπωρινά) και πολλά τραγούδια του γάμου.  
. 

Χορός στο Καβακλή, 

το 1885 



Ξεκομμένη από τον κύριο κορμό της Ελλάδας, η Ανατολική Ρωμυλία 

μετατρέπεται σε εύκολη λεία για τους εχθρούς της, καθώς η   

ελληνική πολιτική, είναι  ανήμπορη  να παίξει ουσιαστικό ρόλο στα 

πολιτικά δρώμενα της περιοχής.  







Κάπως έτσι, αρχίζει ο μεγάλος Γολγοθάς για τους Έλληνες της Ανατολικής 

Ρωμυλίας. 

 

Το μεγαλύτερο δράμα έρχεται το καλοκαίρι του 1906.  

Επί τρεις μήνες το τουφέκι, η φωτιά και το τσεκούρι δούλευαν ακατάπαυστα. 

Πάνω  από 120 εκκλησίες, 70 σχολεία, ανάμεσά τους και η Μαράσλειος Σχολή, 

το κόσμημα της Φιλιππούπολης,  καταστράφηκαν.  

Άνθρωποι και περιουσίες χάθηκαν.  

Κάποιοι έφυγαν. 

 Κάποιοι έμειναν…  

Να «φυλάττουν» Θερμοπύλες, με ό,τι κι αν σήμαινε αυτό! 

 

 Η Μαράσλειος  Σχολή,   

 της Φιλιππούπολης  



Η Αγχίαλος από τη Θάλασσα. Πυρπολήθηκε από 
τους Βουλγάρους στις 30 Ιουλίου 1906  

 Το Μεγάλο ολοκαύτωμα έγινε στην Αγχίαλο. 

 Η βουλγαρική μανία, αφού πέρασε από λεπίδι τους κατοίκους, παρέδωσε 

στις φλόγες ό,τι απέμεινε.  

                                                     Θρήνος – Κλαυθμός – Οδυρμός. 



  

Το Βουλγαρικό κομιτάτο Ο  Φιλογενής, αρχηγός του οποίου ήταν ο Δραγουλέφ, 

ανακοίνωσε στην εφημερίδα Δνεβνίκ, ότι το κομιτάτο αποφάσισε: 

  

«Πλήρης εκβουλγαρισμὸς απάσης της παραλίας τοῦ Ευξείνου. Η 

Αγχίαλος και η Μεσημβρία, αι δύο αὗται ἑλληνικαὶ ἑστίαι, 

μετονομασθήσονται ἡ μεν Συμεώνοφγραδ, ἡ δὲ Καλογιάνοφγραδ, και 

συνοικισθήσονται ὑπὸ Βουλγάρων αποίκων». 
 

Η  ανακοίνωση ακόμη αναφέρει:  

«Ληφθήσονται πάντα τα 

κατάλληλα μέτρα προς 

ἐκβουλγαρισμὸν 

τοῦ τουρκοφώνου ἑλληνικοῦ 

πληθυσμού τοῦ οἰκοῦντος κατά 

μήκος τῆς παραλίας προς βορρᾶν 

τῆς Βάρνης μέχρι των ρουμανικών 

μεθορίων τῆς Δόβρουτζας. 

Τα αὐτὰ μέτρα ἐφαρμοσθήσονται 

και κατά των μεσογείως οἰκούντων 
Ελλήνων». 



Ήδη από τις αρχές Μαΐου του 1906, ελληνικοί πληθυσμοί κυρίως από 

την περιοχή Καβακλή  (το όνομα σημαίνει λεύκα στα τούρκικα, 

σημερινή ονομασία Νέα Λεύκη) πήραν την απόφαση να εγκαταλείψουν 

τις πατρίδες τους.  

Μέσα από το Καβακλή και τα γύρω χωριά, σχηματίστηκαν καραβάνια 

προσφύγων, που πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. 

 Ακολούθησαν διάφορα δρομολόγια εξόδου από τη βόρεια Θράκη. 

Ορισμένοι κατευθύνθηκαν προς στην Ανδριανούπολη και από εκεί 

στην Ορεστιάδα για να καταλήξουν στην Αλεξανδρούπολη  

(Δεδέαγατς). 

 Με εμπορικά καράβια και ύστερα από πολλές περιπέτειες έφτασαν σε 

ελληνικά λιμάνια. 

Ορισμένοι από αυτούς είχαν προλάβει να εκποιήσουν κάποια 

περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά οι περισσότεροι είχαν πάρει μόνο 

λίγα από τα υπάρχοντά τους, όσα μπορούσαν να κουβαλήσουν στο 

μακρύ τους ταξίδι. 
 

Οι Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας εγκαταλείπουν την 

πατρίδα τους 



«Όταν περνούσε κανένας 

πραματευτής απ’ το Καβακλί, 

βγαίναμε έξω για να αγοράσουμε 

πράματα ή κάνοντας ότι αγοράζουμε  

και ρωτούσαμε  να μάθουμε τα νέα. 

Αυτές οι κουβέντες γίνονταν με 

προφύλαξη,  μην τυχόν και μας 

ακούσουν τα βουργαρούδια που 

είχαμε τσιράκια.» 

 
Αφήγηση της  γιαγιάς Γκαβλιαρούδη Ράντως,  

από το Μεγάλο Μοναστήρι της Ανατολικής 

Ρωμυλίας 

 

«Ο εκπατρισμός ήταν 

οργανωμένος και μεθοδευμένος. 

Ήδη από πολύ καιρό, Έλληνες 

από την κυρίως Ελλάδα 

περιόδευαν την Ανατολική 

Ρωμυλία και ενημέρωναν τους 

Έλληνες κατοίκους της για τις 

μελλοντικές εξελίξεις»  

 

Α. Καρναβάς, «Το Μεγάλο Μοναστήρι 

Λάρισας και η ιστορία του-Από την 

Ανατολική Ρωμυλία στη ματωμένη μέρα 

του’43»  Εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2003 

 

 



  Ο ξεριζωμός συνεχίζεται και μέχρι το 1920 – 1923, με την συνθήκη του 

Νεϊγύ, «περί εκούσιας μεταναστεύσεως». 

 

 Όμως αυτή η εκούσια μετανάστευση έγινε, αναγκαστική. 

   Γρήγορα  και βίαια.  

 
 Χιλιάδες καραβάνια Ελλήνων προσφύγων εγκαταλείπουν τα υπάρχοντά 

τους και ψάχνουν να βρουν μια καινούργια πατρίδα. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ταυτότητα πρόσφυγα 
 από την Ανατολική Ρωμυλία 
 
 

 

 



Πρόσφυγες αναχωρούν 

από την Ανατολική Ρωμυλία 

Πρόσφυγες από τη Βουλγαρία, 

 στην Αδριανούπολη 

Πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας 

μεταφέρονται στην Ελλάδα 

http://culture.larissa-dimos.gr/popup.php?photo_id=896&size=large&lang=gr


Επιστολικό δελτάριο, το οποίο 

απεικονίζει μια ομάδα προσφύγων, 

στην οποία αριθμητικώς υπερτερούν τα 

γυναικόπαιδα, να κοιτούν 

απεγνωσμένα προς τον φωτογραφικό 

φακό.  

Πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία 

 (Πηγή: Αρχείο Ιδρύματος Μακεδονικού Αγώνα) 

http://www.imma.edu.gr/imma/cache/image/Image/NEW/ARXEIO EKTHESIS MAKED.MAKED.AGONA/CDA197.w.800.jpg


Η  εγκατάσταση των προσφύγων: 

Έως τα έτη 1924-25, μετανάστευσαν 

στην Ελλάδα και διασκορπίστηκαν 

σε διάφορους συνοικισμούς της 

Μακεδονίας και της Θράκης:  

 

(Νέο Καβακλή (Κιρ-Τσιφλίκ) στην 

Κομοτηνή,  

Κουφάλια Θεσσαλονίκης, 

Λιμπάνοβο (Αιγίνιο) Πιερίας,  

Κίτρος Πιερίας,  

Αλεξανδρούπολη,  

Θεσσαλονίκη,  

Νέα Φιλιπούπολη,  

Νέες Καρυές,  

Νέο Μοναστήρι, 

 Τρίκαλα Ημαθίας Αίγειρος,  

Ξυλαγανή κ.α.).  

Τα καράβια με τους πρόσφυγες, 

άραζαν στον Πειραιά, το 

Ναύπλιο, την Κόρινθο, το Βόλο. 

 

 Οι περισσότεροι πρόσφυγες 

εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλία. 

Προσφυγικό σπίτι, 

 στην Φιλιππούπολη Λάρισας 



Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα 

στοιχεία της Μεικτής 

Επιτροπής, που ήταν υπεύθυνη 

για την ανταλλαγή των 

πληθυσμών,  

φαίνεται, ότι 

 

 συνολικά  

62.109 Έλληνες 
 

  αναχώρησαν από τη 

Βουλγαρία, από το 1906 και 

μετά. 

Προσφυγικό σπίτι, 

 στο Μεγάλο Μοναστήρι Λάρισας 

Όσοι έμειναν στις εστίες τους, υπέφεραν τα πάνδεινα από τους 

Βουλγάρους, ιδιαίτερα μετά το 1914, όταν έχασαν τα σχολεία και τις 

εκκλησίες τους. 



Το Ελληνικό κράτος, ανέτοιμο και ανήμπορο, δεν μπορεί να τους 

εγκαταστήσει γρήγορα και η μεγάλη οδύσσεια αυτών των 

προσφύγων συνεχίζεται και μέσα στην μητέρα πατρίδα. 

   Οι ταλαιπωρημένοι, 
εξασθενημένοι και 
πεινασμένοι 
πρόσφυγες, εκτός από 
το σκληρό αγώνα τους,  
είχαν τώρα να 
αντιμετωπίσουν τα 
κουνούπια και την 
ελονοσία (από τη λίμνη 
Κάρλα και το Βάλτο). 

 

  Σύμφωνα με τα λεγόμενα 
των παλαιοτέρων, 

    η καμπάνα χτυπούσε 
κάθε μέρα πένθιμα.  



 Έτσι χάθηκε μια πατρίδα, με χιλιάδες χρόνια ιστορίας και 

πολιτισμού και μαζί της τάφηκε  το όνειρο  της Ελλάδας και το 

όνειρο  χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων, για την προγονική τους 

εστία. 

 Έτσι προστέθηκε και η  Ανατολική Ρωμυλία  στις  χαμένες  

 

 (αλλά όχι και λησμονημένες)  πατρίδες των Ελλήνων, 

 

  οι οποίες αποτελούν  ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ελληνικής  

  

  ιστορίας, που ακόμη  

 

         ψάχνει να βρει μια θέση στις σελίδες της. 



 

Παρ΄ όλες όμως,  τις δυσκολίες και τις αντίξοες συνθήκες η προσφυγιά 

μπόρεσε    να επιβιώσει, να ριζώσει,  

αλλά και να επανδρώσει τον κύριο κορμό της Ελλάδας. 
 

 Για μας σήμερα,  τρίτης και τέταρτης γενιάς  Ανατολικορωμυλιώτες,  

   η χαμένη αλλά  αλησμόνητη πατρίδα,  

      

   είναι μια ανάμνηση, μια γλυκιά ανάμνηση,  

      

   που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε.  

 
Από τις διηγήσεις των γονιών μας πέρασε και σε εμάς ο πολιτισμός, τα 

ήθη και τα έθιμα, το ιδιωματικό γλωσσάρι, οι χοροί και τα τραγούδια. 

Εμείς, οι απόγονοί τους,  θέλουμε να κρατήσουμε έστω και μέρος αυτής 

της λαογραφίας.  

 

Θέλουμε ,να κρατήσουμε την ταυτότητα μας, ως  

 

              Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας. 



 

«Των Ελλήνων οι κοινότητες,  

                    

                                    στην Ανατολική Ρωμυλία». 

 

       2600 χρόνια ελληνικής παρουσίας  

    στα παράλια της Ανατολικής Ρωμυλίας. 

   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



ΑΓΧΙΑΛΟΣ: Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ  
 

  

     

 
 
 

Η Αγχίαλος, διατήρησε συμπαγή ελληνικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια της 

οθωμανικής κυριαρχίας.  

Σύμφωνα με ελληνικές πηγές, στα μέσα του 19ου αιώνα η Αγχίαλος είχε 4.000 

Έλληνες και 50 οικογένειες Τούρκων, ενώ  στις αρχές του 20ου κατοικούσαν 

στην πόλη 5.800 Έλληνες, σε σύνολο 6.000 κατοίκων.  

Μετά τις  διώξεις του 1906, παρέμειναν μόνο 383 ελληνικές οικογένειες με 

βουλγαρική υπηκοότητα. 

 
 

Η Αγχίαλος είναι χτισμένη σε χερσόνησο, στα βόρεια του κόλπου του Πύργου 

(Burgas) και βρίσκεται στις παρυφές μιας μεγάλης πεδιάδας, που από την 

Βυζαντινή εποχή ονομαζόταν «κάμπος της Αγχιάλου». 

    Ιδρύθηκε από τη γειτονική Απολλωνία , τον 6ο αιώνα π.Χ.  

Αρχικά η πόλη ονομαζόταν Αγχίαλος, Αγχιάλη και Αγχιάλεια, ενώ στη 

ρωμαϊκή εποχή μετονομάστηκε σε Ουλπία. 

Η Αγχίαλος από τη 

θάλασσα.  



Εκπαίδευση: 
από  το 1703 λειτουργούσε 

ελληνικό σχολείο.  

δημόσια σχολή  από τον 

Χρυσοβέργη  Κουροπαλάτη 

αλληλοδιδακτικό και 

ελληνικό σχολείο  

 εξατάξιο Παρθεναγωγείο και  

Νηπιαγωγείο.  

 φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι. 

  

Η Αγχίαλος έγινε έδρα επισκόπου, ήδη από 

τον 2ο αιώνα μ.Χ.  

Οι πιο σημαντικές εκκλησίες ήταν:  

ο ναός των Ταξιαρχών,  της Παναγίας, των 

Αγίων Θεοδώρων, της Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος, ενώ υπήρχαν και πολλά 

εξωκλήσια.  

Επίσης, υπήρχε η μονή του Αγίου Γεωργίου, 

σε απόσταση 20 λεπτών από την Αγχίαλο.  

Όλες κάηκαν, κατά την καταστροφή της 

πόλης, το 1906. 

Καρνάνδειο  Παρθεναγωγείο   



Οικονομία   

 Το 80% του πληθυσμού ασχολούνταν  με την 

αμπελουργία ( περίπου 3 εκατομμύρια κλήματα). 

 Οι κυριότερες ποικιλίες σταφυλιών ήταν: 

αδριανουπολίτικα, ζουμιάτικα, σέφκες, σεβαστιανά, 

προσλάβες, μαυρούλια, μοσχάτα κ.α.  

Οι αμπελουργοί έφτιαχναν πολλά και καλά κρασιά, 

ρακί και ξύδι.  

Στην Αγχίαλο παράγονταν και δύο ειδικά κρασιά: 

μουσελέδες (γλυκό κρασί) και πιλίνο (ένα είδος 

ρετσίνας, πικρό κρασί στο οποίο έβαζαν άψινθο).  

Ο τρύγος γινόταν μετά τις 14 Σεπτεμβρίου και ήταν 

πανηγύρι, στο οποίο συμμετείχαν χωρικοί από τις 

γύρω περιοχές.  

 Την 1η Φεβρουαρίου, γιόρταζαν  τον Άγιο 

Τρύφωνα, προστάτη των αμπελιών. 

 

    

 

    

Πριν αναπτυχθεί το λιμάνι του Πύργου και 

συνδεθεί σιδηροδρομικώς με το εσωτερικό της 

Βουλγαρίας, η Αγχίαλος ήταν το βασικό 

εξαγωγικό και εισαγωγικό λιμάνι όλης της 

Νότιας Βουλγαρίας. 



Η Αγχίαλος ήταν περίφημη κυρίως για τις αλυκές της, οι οποίες φαίνεται ότι 

λειτουργούσαν από την αρχαιότητα.  

 

Το αλάτι ήταν απαραίτητο όχι μόνο για την καθημερινή τροφή, αλλά και για 

το πάστωμα των ψαριών, που αλιεύονταν στη Σωζόπολη και τη Μεσημβρία. 

 

Η πώληση του αλατιού της Αγχιάλου ήταν κρατικό μονοπώλιο. 

  

Κατά τη διάρκεια των ανθελληνικών διαδηλώσεων του 1906, ένα από τα 

βασικά αιτήματα των Βουλγάρων κομιτατζήδων ήταν ακριβώς η 

εθνικοποίηση τους, οι οποίες βρίσκονταν μέχρι τότε σε ελληνικά χέρια. 

 

Ελληνικές ιδιοκτησίες ήταν και οι ανεμόμυλοι, οι οποίοι έκαναν την Αγχίαλο 

να μοιάζει με Ολλανδική πόλη. 



30 Ιουλίου 1906...  

 Άτακτα τμήματα Βουλγάρων (Κομιτατζήδες), με αρχηγό τον Δραγιούλεφ, 

επιτίθενται εναντίον των ελληνικών σχολείων και εκκλησιών της Αγχιάλου 

και, παρά τη σθεναρή αντίσταση των κατοίκων της και την παρουσία 

Χωροφυλακής, πυρπολούν μεγάλο μέρος της πόλης και σφάζουν 

απροστάτευτο πληθυσμό.  

Ανάλογες καταστροφές γίνονται σε όλα τα κέντρα του ελληνισμού της 

Ανατολικής Ρωμυλίας. 

Όσοι Έλληνες γλίτωσαν από την τρομερή πυρκαγιά, κατέφυγαν στην περιοχή 

των αλυκών και από εκεί με βάρκες, διασώθηκαν στο τουρκικό έδαφος, στην 

Σμύρνη, στην Κων/λη και στην Αίγυπτο. 

Άλλοι κατευθύνθηκαν στον Πύργο, στη Μεσήμβρια και στη Σωζόπολη, από 

όπου αναχώρησαν με ατμόπλοια για την Ελλάδα. 

 Συνολικά καταστράφηκαν 707 ελληνικά σπίτια και 2  εκκλησίες. 

 Οι Αγχιαλίτες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν  στην σημερινή Νέα Αγχίαλο του 

Βόλου. 

 Το δεύτερο ρεύμα των Αγχιαλιτών προσφύγων, ήρθε στην Ελλάδα μετά την 

ελληνοβουλγαρική σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών (Νεϊγύ, 1919) 

και σχημάτισαν κοντά στη Θεσσαλονίκη τον συνοικισμό της Νέας Αγχιάλου.  

Στην Αγχίαλο της Βουλγαρίας  παρέμειναν ( μετά το 1919) μόνο 346 ελληνικές 

οικογένειες  



Η καταστροφή της Αγχιάλου  
             30/7/1906 



ΣΩΖΟΠΟΛΗ 

Είναι η παλαιότερη, από τις αρχαίες ελληνικές αποικίες. 

 Κτίσθηκε γύρω στο 600 π.Χ., στα δυτικά παράλια του Εύξεινου Πόντου, 

από τους Μιλησίους (κατοίκους των δυτικών παραλίων της Μ. Ασίας), που 

έδωσαν στην αποικία το όνομα Απολλωνία. 

Μια πελώρια σταυρόσχημη άγκυρα πάνω στα νομίσματά της, μαζί με το 

αρχικό Αλφα από τη μια μεριά και μια καραβίδα από την άλλη, δήλωναν 

τον ναυτικό χαρακτήρα αυτής της σημαντικής πόλης, που υπήρξε μεγάλος 

λιμενικός και αλιευτικός σταθμός.  

.  

Ενθύμιον 

Σωζοπόλεως  

(10-05-1922) 



Πλήθος ναυτόκοσμου έσωσαν ο Απόλλωνας και οι Απολλωνιάτες, από 

τις τρικυμίες και τα ύπουλα βράχια στα ανοιχτά της χερσονήσου.  

Όταν, αιώνες αργότερα, έγιναν χριστιανοί, δεν μπορούσαν να ζουν στην 

πόλη που έφερε το όνομα του αρχαίου θεού.  

Της έδωσαν  χριστιανικό όνομα. Φρόντισαν όμως να διατηρηθεί το νόημα 

της σωστικής παράδοσης, που είχε η παλαιότατη αποικία. 

Γι’ αυτό ονόμασαν την πόλη τους, Σωζόπολη  

Τον  Άγιο Ζώσιμο, τον τοπικό 

μάρτυρα των 

πρωτοχριστιανικών χρόνων, 

οι συμπατριώτες του 

Σωζοπολίτες,  τον λάτρευαν 

για τις αμέτρητες 

θαυματουργικές σωτήριες 

επεμβάσεις του, όπως 

παλιότερα οι Απολλωνιάτες 

τον Απόλλωνα, που ήταν από 

τη φύση του θεραπευτής και 

σωτήρας και του οποίου το 

τεράστιο άγαλμα (13 μέτρα) 

δέσποζε στην πόλη τους. 



Στο  λιμάνι της ναυλόχησε συχνά, ολόκληρος ο βυζαντινός στόλος της Μαύρης 

Θάλασσας, ενώ οι Σωζοπολίτες ναυτικοί και ψαράδες έσπευδαν πάντα με τα 

καΐκια τους, να μαζεύουν τους καραβοτσακισμένους ναυαγούς, που πάλευαν 

με τα κύματα, μπροστά στα τρία νησάκια της χερσονήσου. 

 

  

  
Μέσω  του λιμανιού εισάγονταν ρύζι, καφές, διάφορα ενδύματα από το Κάιρο, 

τη Θεσσαλονίκη και τη Γαλλία, αλλά εξάγονταν μόνο δημητριακά –σιτάρι, 

κριθάρι κ.ά. προς την Κωνσταντινούπολη. 
 

  

Η πόλη ως κύριο πόρο την αλιεία. 

Είχε τη μεγαλύτερη ζώνη αλιείας από όλες τις γειτονικές πόλεις, 

καθώς και τις περισσότερες βάρκες, ενώ υπήρχαν επίσης 27 

νταλιάνια (δικτυωτές ιχθυοπαγίδες) και πολλοί άλλοι αλιευτικοί 

εξοπλισμοί. 

Η αμπελουργία αποτελούσε κι εδώ  μια διαδεδομένη δραστηριότητα,  

όπως και η εμπορία ξυλείας και ξυλάνθρακα. 



Η καταστροφή: 
Στις 30 Ιουλίου 1906, στη Σωζόπολη, στίφη Βουλγάρων ορμούν κατά της 

εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. 

 Καταλαμβάνουν την Μητρόπολη και εκδιώκουν τον επίτροπο. 

Κατόπιν εγκαθιστούν 2 Βουλγάρους ιερείς στον Άγιο Κλήμεντα και 

λεηλατούν το Παρθεναγωγείο, τον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του 

Αγίου Ιωάννου και του Αγίου Ζησίμου. 

 

Σ’ όλες τις περιπτώσεις, η Αστυνομία και ο Στρατός δεν επενέβησαν.  

Επιτροπές των ελληνικών κοινοτήτων που επισκέφθηκαν, μετά τις 

καταστροφές, τις Αρχές (Νομαρχία κ.λπ.) συνάντησαν αδιαφορία, αόριστες 

αιτιολογήσεις των γεγονότων, ειρωνεία και….   φιλικές “συστάσεις” , όπως  

 

 ότι “καλόν είναι να εγκαταλείψουν -πλέον- αυτή τη γη”… 

Η Σωζόπολη κατά την μακραίωνη ζωή της γνώρισε πολλούς κατακτητές:  

Ρωμαίους, Γότθους, Βουλγάρους, Λατίνους, Γενουάτες, Τούρκους (1453) και 

τελικά έμεινε στα χέρια των Βουλγάρων (1885). 

Ύστερα από τις αφόρητες πιέσεις των Βουλγάρων, η ελληνική αυτή πόλη, 

που το 1905 αριθμούσε 3.400 κατοίκους, εγκαταλείφθηκε από τους Έλληνες 

κατοίκους της. 



ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 
 
 Παραθαλάσσια πόλη της Θράκης στα σύνορα της Κάτω Μοισίας, στον 

Εύξεινο Πόντο. 

Είναι αρχαιότατη πόλη. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ιδρύθηκε γύρω στο 493 

π.Χ. από αποίκους του Βυζαντίου κυρίως και από Καρχηδόνιους. 

Σύμφωνα όμως με τον Στράβωνα και άλλους, κτίσθηκε από αποίκους 

Μεγαρείς και ονομαζόταν πρώτα Μενεβρία, από τον αρχηγό των αποίκων 

Μένα και από τη Θρακική λέξη  βρία,  που σημαίνει πόλη 

 Λόγω της θέσης της , του φυσικού της πλούτου και της  μεγάλης 

ικανότητας των κατοίκων της στα ναυτικά, την οδήγησαν σε μεγάλη ακμή 
και έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην ιστορία. 

Γνώρισε πολλούς 

κατακτητές.  

Το 1453 την κατέλαβαν οι 

Τούρκοι.  

Το 1885 προσαρτήθηκε στην 

Βουλγαρία. 



Ήταν έδρα επισκόπου και 

διατηρούσε σπουδαία σχολεία.  







Η τύχη τους όμως 

κρίθηκε το 1919 στο 

Νεϊγύ, όταν παράλληλα 

με την υπογραφή της 

Συνθήκης Ειρήνης, η 

Ελλάδα και η 

Βουλγαρία υπέγραψαν 

και σύμβαση αμοιβαίας 

και εθελούσιας 

μετανάστευσης των 

φυλετικών, 

θρησκευτικών και 

γλωσσικών 

μειονοτήτων. 

  

Μέχρι τον Γενάρη 

του 1928 οι 

ενδιαφερόμενοι 

έπρεπε να 

υπογράψουν δύο 

αιτήσεις: 

μία μετανάστευσης  

και μία εκποίησης 

της περιουσίας 

τους, 

       και να φύγουν 

 

 

 
 

      Οι Έλληνες δεν μπορούσαν αρχικά να το δεχθούν.  

      

       Εκεί ήταν η πατρίδα τους.  

 

       Αναγκάστηκαν όμως, οι περισσότεροι, να φύγουν. 

       Έμειναν μόνο 92 ελληνικές οικογένειες. 

 



Απόδειξη παραλαβής δηλώσεως μεταναστεύσεως 30/12/1924 









1925:  Η επιβίβαση στο 

ατμόπλοιο «Γαβριέλλα» 

Τον Οκτώβρη του 1925 το ατμόπλοιο “Γαβριέλλα”, σταλμένο από την 

ελληνική κυβέρνηση, αποβίβασε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, τους 

Έλληνες πρόσφυγες από τη Μεσήμβρια της Θράκης.  

Τα κοριτσάκια, που γεννήθηκαν στο πλοίο,  

          ονομάστηκαν  Γαβριέλλες.  







   ΠΥΡΓΟΣ 

Τουρκικά και Βουλγαρικά,  λέγεται Burgas, που σημαίνει Πύργος, από 

κάποιο βυζαντινό πύργο. 

 Το 1900 αριθμούσε 12.000 περίπου κατοίκους, από τους οποίους πάνω 

από 4.000 ήσαν Έλληνες.  

 
Η ελληνική κοινότητα Πύργου, υπαγόταν στη μητρόπολη Αγχιάλου και είχε 

πέτρινη εκκλησία σε ρυθμό βασιλικής, που ήταν αφιερωμένη στην Κοίμηση 

της Θεοτόκου. 

 

 Είχε ακόμα, εξατάξια Αστική Σχολή Αρένων,  Σχολή Θηλέων και 

νηπιαγωγείο, με 400 περίπου μαθητές και 12 διδάσκοντες.  

 

Είχε ακόμα και δύο συλλόγους: την «Πρόοδο», που ήταν φιλεκπαιδευτικός 

Σύλλογος και την «Ομόνοια», που ήταν φιλόπτωχος Σύλλογος Κυριών.  



Ο πύργος του ρολογιού στον σταθμό του 
Burgas 

Το  1906, ύστερα από το ανθελληνικό κίνημα στη Βουλγαρία, τα ιδρύματα 

των Ελλήνων  καταστράφηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν από τους 

Βούλγαρους. 

 

Από τότε άρχισε το ξερίζωμα των Ελλήνων και η εγκατάστασή τους στην 

Ελλάδα. 

 

Κάποιες οικογένειες όμως παρέμειναν εκεί, απόγονοι των οποίων  ζουν 

ακόμα και σήμερα,  στον τόπο των προγόνων τους. 
  



ΒΑΡΝΑ  

Ο Κώστας Βάρναλης 

( 1884 – 1974)  

Έλληνας λογοτέχνης 

( έγραψε ποιήματα, 

αφηγηματικά έργα, 

κριτική και 

μεταφράσεις),  

καταγόταν  από την 

Βάρνα ( ο πατέρας 

του) και από την   

Αγχίαλο (η μητέρα 

του). 

Τον Οκτώβριο του 1903, 

οι Έλληνες κάτοικοι της 

Βάρνας έφταναν τους 

7.500. 



 

Η Φιλιππούπολη δεσπόζει στο κέντρο περίπου της Βουλγαρίας, στα όρια της 

κατάφυτης θρακικής πεδιάδας, ανάμεσα στις επιβλητικές οροσειρές της 

Ροδόπης και της Sredna Gora.  

Η σημαντική γεωπολιτική της θέση (βρισκόταν στο σημείο, απ' όπου 

περνούσαν οι αρχαίοι οδικοί άξονες εμπορίου Ευρώπης - Ανατολής), σε 

συνδυασμό με τις πρόσφορες κλιματολογικές συνθήκες και την πλούσια 

βλάστηση της περιοχής, ευνόησαν την ανάπτυξή της, σε όλες τις ιστορικές 

περιόδους. 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 



Κτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού Μαρίτσα (του δικού μας Έβρου), η 

πόλη  απλώνεται σήμερα σε επτά   λόφους, με  περίπου 376.770 κατοίκους, 

στην πλειονότητά τους Βούλγαροι. Εδώ ζουν επίσης και αρκετές 

μειονότητες, όπως Τσιγγάνοι, Τούρκοι, Εβραίοι, Έλληνες και Αρμένιοι. 

  
 
 

Αδελφοποιημένη πόλη με τη 

Θεσσαλονίκη από το 1984. 



Από την Ευμολπιάδα στην Φιλιππούπολη και το Plovdiv (σημερινή 

ονομασία της πόλης). 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Τα πρώτα ιστορικά ίχνη της πόλης χρονολογούνται από το 4.000 π.Χ. 

 Γνωστή, αρχικά με το όνομα Ευμολπιάδα, η θρακική αυτή  πόλη 

μετονομάστηκε σε Φιλιππούπολη το 342 π.Χ., όταν την κατέλαβε ο Φίλιππος 

Β' (πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου).  

Με την άφιξη των Ρωμαίων και την 

ενσωμάτωσή της στη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία, η Φιλιππούπολη 

έγινε πρωτεύουσα της επαρχίας 

της Θράκης και ονομάστηκε 

Trimontium, που σημαίνει «Η 

Πόλη των Τριών Λόφων», καθώς 

ήταν κτισμένη πάνω σε τρεις 

λόφους.  

Εδώ είχε την έδρα του ο Ρωμαίος 

διοικητής της Θράκης. 

 

Τον 6ο αιώνα μ.Χ. η Φιλιππούπολη 

καταλήφθηκε  από τους Σλάβους.  

Το 1365 περνά στα χέρια των 

Οθωμανών, για τουλάχιστον 500 

χρόνια.  

Στη διάρκεια της μακραίωνης 

οθωμανικής κατοχής, η πόλη 

αποτέλεσε ένα σημαντικό κέντρο 

του βουλγαρικού εθνικιστικού 

κινήματος. 

Το 1878  απελευθερώθηκε από τον 

τουρκικό ζυγό. 



Ο  Εύμολπος ,  

ιδρυτής  της Φιλιππούπολης (Ευμολπιάς)     



 Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο, λόγω του μεγάλου 

αριθμού των φοιτητών της 

πόλης, η Φιλιππούπολη 

υπήρξε το προπύργιο του 

δημοκρατικού κινήματος, που 

πρωτοστάτησε στο γκρέμισμα 

του φιλοσοβιετικού 

κομμουνιστικού καθεστώτος το 

1989. 
 
 

Για περίπου 7 χρόνια (1878-1885), η Φιλιππούπολη δεν 

ενσωματώθηκε με τη νεοσύστατη Ηγεμονία της Βουλγαρίας,  

αλλά αποτέλεσε την πρωτεύουσα της αυτονομημένης 
Επαρχίας της Ανατολικής Ρωμυλίας.  

Το 1885, ενώθηκε τελικά με την υπόλοιπη Βουλγαρία. 



Με ιστορία 6.000 ετών  η Φιλιππούπολη, είναι μία από τις αρχαιότερες 

κατοικημένες πόλεις της ευρωπαϊκής ηπείρου (θεωρείται πιο παλιά από 

την Αθήνα και τη Ρώμη) και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη 

βαλκανική ιστορία - και όχι μόνο.  

Η Φιλιππούπολη αποτέλεσε τον φάρο της ελληνικής παιδείας  

και τον πυρήνα της πολιτιστικής παρουσίας του ελληνισμού της 

Βόρειας Θράκης. 
 

 
 
 

 
 

Ἐνθύμιον Φιλιττπουπόλεως    

          (06-02-1920) 

Το 1863 ζούσαν στην 

Φιλιππούπολη περίπου 18.000 

Έλληνες ενώ το 1903,  5.000. 

Η  πόλη είχε  8 εκκλησίες και 

ήταν σπουδαίο οικονομικὸ 

κέντρο. 

  



Σε μας τους Έλληνες, η αναφορά της Φιλιππούπολης, φέρνει στον νου 

τη μεγάλη προσφορά των Ελλήνων ομογενών της περιοχής (Γεώργιος 

Ζαφείρης, Γρηγόρης Μαρασλής, Νικόλαος Ζαφείρης), καθώς η 

παρουσία του ελληνικού στοιχείου ήταν έντονη στις οικονομικές, 

κοινωνικές και πνευματικές δραστηριότητες της πόλης μέχρι τις αρχές 

του 20ού αιώνα. 

Το "Μαράσλειο" της Φιλιππούπολης που 

στέγασε το ελληνικό γυμνάσιο αρένων, την 

αστική σχολή και την κοινοτική βιβλιοθήκη της 

πόλης. 

Ιδρύθηκε από τον Γρηγόριο  Μαρασλή, τον   

Έλληνα δήμαρχο της Οδησσού και  

λειτούργησε από τον Σεπτέμβριο του 1900 

μέχρι τον Ιούλιο του 1906 .  

 Ο Λόφος των Σχοινοβατών, με τα 

Ζαρίφεια Διδασκαλεία. 

 Ο Ζαρίφης ήταν  Έλληνας τραπεζίτης , ο 

οποίος ίδρυσε διδακτήρια σε Κων/πολη 

και Φιλιππούπολη. 

  



Πτυχίον δημοδιδασκάλου "Πρώτης 

Τάξεως", που εκδόθηκε από το 

Ζαρίφειο Δημοδιδασκαλείο 

Φιλιππουπόλεως το 1894. 

(Υπογράφεται πρωτίστως από τον 

Πρόεδρο της Εφορίας). 

Απόφοιτοι του Ζαρίφειου  

Δημοδιδασκαλείου 

Φιλιππουπόλεως 

http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/images/3E31.070.JPG


Αστική Λέσχη Φιλιππούπολης, 1900 

Εφημερίδες 
Φιλιππούπολης 1906 

Εκτός από έμποροι και βιοτέχνες, οι 

Έλληνες της Φιλιππούπολης  

ήταν ακόμη κτηνοτρόφοι και 

αμπελοκτηματίες. 

 

 
Επίσης, πολλοί Έλληνες  Φιλιππουπολίτες ασκούσαν διάφορα 

επαγγέλματα ,που προσιδιάζουν στο νέο αστικό τρόπο ζωής και 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου δυτικού τύπου κράτους. 

Έτσι μαθαίνουμε για Έλληνες γιατρούς, δικηγόρους, ασφαλιστές, εκδότες. 



Η οικία του  

Αργύρη 

Κουγιουμτζόγλου, 

Έλληνα εμπόρου 

από την 

Φιλιππούπολη.  

 

 

 

 

 

Ένα 

αρχιτεκτονικό 

κόσμημα της 

παλιάς πόλης, 

που 

κατασκευάστηκε 

το 1847. 
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Το οίκημα οικοδομήθηκε το 1847 ή από 

τον αρχιμάστορα Χατζή Δημήτρη  

 ( φημισμένο μάστορα από την 

Κωνσταντινούπολη), ή σύμφωνα με άλλη 

μαρτυρία, από τον Χατζή Γεώργη 

Στάνσοφσκι  (που καταγόταν από το 

χωριό Κόσοβο, της Στενημάχου). 

 

 Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα 

συμμετρικής οικίας με σαχνισιά και 

θεωρείται κορυφαίο δείγμα της μπαρόκ 

αρχιτεκτονικής στη Βουλγαρία.  

 

Λόγω του μεγάλου του όγκου και της 

πολυτέλειας, που διακρίνει την εσωτερική 

του διακόσμηση, ήταν γνωστό και σαν 

«Βασιλικό Σπίτι», ενώ συγχρόνως 

εκπροσωπεί την ακμή, της λεγόμενης 

«Περιόδου της Εθνικής Αναβίωσης», στη 

Βουλγαρία.    

Ο Αργύρης Κουγιουμτζόγλου ήταν ένας πλούσιος έμπορος, κάτοικος 
Φιλιππούπολης, που διατηρούσε εμπορική επιχείρηση στην Βιέννη 



Το κτήριο είναι διώροφο, με πολύ ευρύχωρα χαγιάτια.  

Στον όροφο υπάρχουν συστοιχίες παραθύρων, τρεις καμπυλωτές στέγες και 

ζωγραφική διακόσμηση σε όλη την πρόσοψη, που βλέπει σε μεγάλο κήπο με 

μαρμάρινο συντριβάνι. 

Καλύπτει 570 τ.μ., με 12 δωμάτια και 130 παράθυρα. 
Το μεγάλο σαλόνι του ορόφου εντυπωσιάζει με την ξυλόγλυπτη οροφή και τις 

τοιχογραφίες, με φυτικά μοτίβα διακόσμησης. 
 
 

Ο Κουγιουμτζόγλου είχε πάρει 

αυστηρά μέτρα προστασίας: 

παρατηρητήριο, δεξαμενή νερού 

στο υπόγειο, καθώς και μια 

κρυφή υπόγεια έξοδο, που 

οδηγεί έξω από τα τείχη. 

 

Η ανατολική πλευρά του 

κτηρίου, ταυτίζεται με μέρος του 

τείχους της παλιάς πόλης και 

βρίσκεται σε απευθείας επαφή 

με την πύλη Χισάρ Κάπια. 



Σήμερα  στεγάζεται  το Εθνογραφικό 

Μουσείο της Φιλιππούπολης   
 
Είναι από τα πιο αξιόλογα μουσεία 

εθνογραφικής παράδοσης στη χώρα( με 

πάνω από 40.000 εκθέματα), με 

πλούσιες συλλογές παραδοσιακών 

ενδυμασιών, κεντημάτων, μουσικών 

οργάνων και χορού, καθώς και με 

εκθέματα, που σηματοδοτούν την 

εξέλιξη της γεωργίας, της χειροτεχνίας 

και του εμπορίου στην περιοχή των 

βουνών της Ροδόπης. 

Μετά την απελευθέρωση της 

Βουλγαρίας από τον οθωμανικό 

ζυγό, το 1878, ο Αργύρης 

Κουγιουμτζόγλου έφυγε από τη 

Φιλιππούπολη και εγκαταστάθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη, λόγω 

των διώξεων, που υπέστη το 

ελληνικό στοιχείο από 

Βουλγάρους εθνικιστές.   

 Η οικία του, με την ιδιοποίησή 

της από το βουλγαρικό κράτος, 

αρχικά χρησιμοποιήθηκε σαν 

Παρθεναγωγείο, μετά σαν 

στρατιωτικό εργαστήριο, σαν 

αποθήκη αλεύρων, σαν 

οινοποιείο, σαν καπνεργοστάσιο 

και το 1927 ανακηρύχτηκε εθνικό 

μνημείο. 



ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ 

 

Πόλη της Θράκης ( από τις αρχαιότερες), χτισμένη σε απόσταση 20 χιλ. 

περίπου ΝΑ της Φιλιππούπολης.  

Λειτουργούσαν σ’ αυτή πολλά σχολεία, στα οποία φοιτούσαν 1.200 μαθητές 

και μαθήτριες.  

Υπήρχαν επίσης 10 εκκλησίες και 40 περίπου παρεκκλήσια. 

Κύρια δραστηριότητα των 

Ελλήνων της Στενημάχου 

ήταν η αμπελουργία. 

  

Οι πιο πλούσιοι είχαν 

μεγάλη παραγωγή 

σταφυλιών, κρασιού και 

ξυδιού, τα οποία και 

εμπορεύονταν, ενώ οι 

φτωχότεροι, τον μεν 

χειμώνα πουλούσαν ξύλα, 

το δε καλοκαίρι εργάζονταν 

στα αμπέλια. 

  

Άλλη δραστηριότητά τους , 

ήταν η σηροτροφία. 

Μέχρι το 1906, που ξέσπασαν οι γνωστοί 

διωγμοί,  διατηρούσε την ελληνικότητά της.  



 
ΚΑΒΑΚΛΗ ( τόπος που έχει λεύκες) σημερινό Τοπόλοβγκραντ 

 

Ελληνική πόλη, χτισμένη σε απόσταση 40 χιλ. βόρεια από την 

Αδριανούπολη, στις βορειανατολικές πλαγιές του «Σακάρ Πλάνινα». 

Δεν είναι ακριβώς γνωστό πότε χτίστηκε το Καβακλή, όμως η παράδοση 

αναφέρει πως ήταν ένα μικρό χωριό, στο οποίο από το τέλος του 18ου αιώνα 

άρχισαν να συγκεντρώνονται Έλληνες από την Ήπειρο, που έφευγαν για να 

γλιτώσουν από τις διώξεις του Αλή Πασά. 

 Έτσι από  μικρό χωριό εξελίχθηκε σιγά-σιγά σε πραγματική μικρή πολιτεία. 

Βούλγαρους κατοίκους δεν είχε καθόλου το Καβακλή, εκτός , μετά το 1885, 

από λίγους δημοσίους υπαλλήλους με τις οικογένειές τους. 

  

 Εκκλησιαστικά υπαγόταν, 

αρχικά στη Μητρόπολη 

Αδριανούπολης και, 

 από το 1885, στην 

ελληνική Μητρόπολη της 

Φιλιππούπολης, μέχρι το 

1906. 



Το Καβακλή είχε, κατά την περίοδο αυτή, 20-25.000 Έλληνες κατοίκους. 

Στα χρόνια του αυτονομιακού 

καθεστώτος της Ανατολικής 

Ρωμυλίας (1878-1885), το Καβακλή 

ήταν Δήμος καθαρά ελληνικός και 

πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας 

με δικό του Δικαστήριο και Έλληνες 

δημοσίους υπαλλήλους.  

Υπήρχαν δύο τετρατάξια δημοτικά 

σχολεία, μια τριτάξια Αστική Σχολή 

και τρία νηπιαγωγεία, τα οποία 

ήταν καθαρά ελληνικά, φοιτούσαν 

όμως, μέχρι το 1890,  και τα παιδιά 

των Βουλγάρων δημοσίων 

υπαλλήλων. 

Η πόλη είχε τρεις μαχαλάδες, του Αϊ-Λια, της Παναγίας, και του Αγ. Γεωργίου 

(με τις αντίστοιχες εκκλησίες της του Προφήτη Ηλία, της Παναγιάς και του 

Αγ. Γεωργίου) καθώς και μοναστήρια: 

 της Αναλήψεως, του Αγ. Αθανασίου, του Αγ. Χριστοφόρου και του Αγ. 

Μάρκου. 



Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία και την αμπελουργία και, από 

το 1914,  με την καπνοκαλλιέργεια με την παραγωγή καπνών αρίστης 

ποιότητος  και λίγοι  με το εμπόριο και άλλες τέχνες.  

 

Υπήρχαν τρία μοναδικά λατομεία   σε ολόκληρη τη Βουλγαρία, 

απ´όπου εξορυσσόταν καλής ποιότητος λεπτόκοκκο μάρμαρο, που 

διοχετεύονταν σε όλη τη Βουλγαρία, ενώ υπήρχαν  και πολλοί 

μαρμαρογλύπτες.  

Τα λατομεία  ήταν κοινοτικά και τα εκμεταλλεύονταν οι αδερφοί  Πέτρος 

και Μόσχος Μοσχίδης. 
 

   Ελληνικό μαγαζί  



Το Καβακλί ,ήταν  κέντρο μιας  κοινοπολιτείας χωριών,που οι κάτοικοί 

τους είχαν τα ίδια έθιμα,  ίδιο γλωσσικό ιδίωμα και ίδια φορεσιά: 

 

 - Καρυές  (4.000 κάτοικοι)    

- Σιναπλή  (1800 κάτοικοι),  

- Μέγα Μοναστήρι   (1600 κάτοικοι),  

- Μικρό Μοναστήρι  (1200 κάτοικοι),  

- Δογάνολη ή Δογάνογλου  (800 κάτοικοι),  

- Μεγάλο Βογιαλίκι  (1500 κάτοικοι),  

- Μικρό Βογιαλίκι    (800 κάτοικοι) ,  

- Δράμα  (100 κάτοικοι),  

- Μουρανταλί  (700 κάτοικοι) 

- Τσιουκούρ –κιοϊ  (834 κάτοικοι)  

-Ακ Μπουνάρ  (780 κάτοικοι) 

 

Όλα  τα χωριά είχαν σχολεία, 

  εκκλησίες, συλλόγους  

και σωματεία. 

 

 

 

 

 
 
.  
 
 
 

Φορεσιές  από το 

Καβακλή 



Το καλοκαίρι  του 1905,  όταν άρχισαν οι βουλγαρικές βιαιοπραγίες (με 

σκοπό την εξόντωση του Ελληνισμού στη Βουλγαρία), 2000 περίπου 

καβακλιώτικες οικογένειες, καθώς και μερικές άλλες από τις Καρυές και τα 

γειτονικά χωριά, κατέφυγαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στη 

Θεσσαλία.  



Οι Σαρακατσάνοι είναι ένα νομαδικό φύλο, καθαρά ελληνόφωνο και χωρίς 

επιμειξίες, μια πανάρχαια ελληνική νομαδική φυλή. 

 Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα,  εξασκούσαν το κτηνοτροφικό επάγγελμα 

της προβατοτροφίας, σε νομαδική μορφή.  

 Δεν είχαν ούτε δικό τους χωριό ούτε μόνιμη κατοικία.  

Ζούσαν το καλοκαίρι στα βουνά και το χειμώνα στα χειμαδιά με τα κοπάδια 

τους, οργανωμένοι πάντα  σε τσελιγκάτα.  

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο,  εγκαταστάθηκαν στα χωριά και στις 

πόλεις και  ασχολήθηκαν με όλα τα αγροτικά και αστικά επαγγέλματα. 

 

   

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ  



Δεν υποτάχθηκαν ποτέ  στους Τούρκους. 

Απεναντίας, τους πολέμησαν γενναία, 

γεγονός που εξόργισε τον ίδιο τον Αλή Πασά 

των Ιωαννίνων (ο Κατσαντώνης βρήκε 

μαρτυρικό θάνατο ).  

Εξαιτίας αυτών των διώξεων, αναγκάστηκαν 

οι Σαρακατσάνοι να εγκαταλείψουν την Πίνδο 

και τα Άγραφα, με τα ποίμνιά τους, και να 

εξαπλωθούν στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, 

τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη.  

Οργανώθηκαν σε αυστηρά κλειστές κοινωνίες, 

"τα τσελιγκάτα", που διατηρήθηκαν ως τα τέλη 

της δεκαετίας του '40. 

Ανέβηκαν στην Πίνδο 

περίπου το 1381, τότε που 

κυριάρχησαν στην περιοχή 

οι Τούρκοι.  

Εκεί, έζησαν απομονωμένοι 

μέχρι περίπου το 1815, 

διατηρώντας όλα τα 

αρχαιοελληνικά στοιχεία, 

που τους χαρακτήριζαν: 

γλώσσα, ήθη, έθιμα και 

λαϊκή τέχνη.  



Το γλωσσικό τους 

ιδίωμα, οι παραστάσεις 

και τα σχέδια στις 

φορεσιές και τα υφαντά, 

οι δοξασίες τους, οι 

προλήψεις τους και 

βέβαια το περικεντρικό 

ορθό καλύβι, 

παραπέμπουν στην 

Αρχαιότητα. 

Έμειναν αναλλοίωτοι, όπως ξεκίνησαν από την αρχική κοιτίδα τους, την 

ΠΙΝΔΟ, την αρχαία ΕΛΛΟΠΙΑ. 

Αυτό αποδεικνύεται:  

από την παράδοση, από το γλωσσικό τους  ιδίωμα, που είναι το ίδιο σε 

όλους τους Σαρακατσάνους, όπου και αν βρίσκονται, από τα κοινά ήθη και 

έθιμα, τραγούδια, χορούς, γαμήλια έθιμα, ενδυμασία, τέχνη, επάγγελμα, 

από τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τους και τέλος από τα κοινά 

επώνυμα και το συγγενικό δεσμό, που έχουν οι Σαρακατσάνοι στα διάφορα 

γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας.  

  



 

Οι Σαρακατσάνοι, λόγω της νομαδικής τους ζωής μετά τον διασκορπισμό 

τους, αναπτύχθηκαν σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο, προς ανεύρεση 

καλύτερων βοσκότοπων.  

Έτσι δημιουργήθηκαν τρεις γεωγραφικές ομάδες Σαρακατσάνων:  

  

  οι Ηπειρώτες, αυτοί που ζουν  στον αρχέγονο τόπο τους , την  

     Ήπειρο  

 

 οι Μωραΐτες, που ζουν στην  νότια  

     Ελλάδα  

 

  οι Κασσανδρινοί, που ζουν στην 

      Μακεδονία ( Χαλκιδική) 

  

 οι Πολίτες, που ζουν στην  Θράκη  

  



Όμως οι 

Σαρακατσάνοι, 

παρόλο που ζούσαν 

κατά μεγάλες ομάδες, 

πάντα είχαν κοινή 

συνείδηση και κοινή 

παράδοση. 

Σ` αυτές τις ομάδες 

διακρίνουμε κάποιες 

διαφοροποιήσεις στις 

παραδοσιακές στολές και 

συγκεκριμένα στις 

γυναικείες (στην φούστα 

και στην ποδιά).  

 

Υπάρχουν τραγούδια που αναφέρονται 

στους κλέφτες των Αγράφων, του 

Κατσαντώνη, να τραγουδιούνται μέχρι 

και σήμερα από Σαρακατσάνους παντού, 

ακόμα και  στη Βόρεια ,σημερινή, 

Βουλγαρία.   

Στα  τραγούδια τους  αναφέρουν ακόμα  τον άξονα, 

όπου κινούνταν  οι Σαρακατσάνοι:  

 "στα Άγραφα γραμμένος και στην  Πόλη τιμημένος 



Οι Σαρακατσάνοι της Θράκης 
κινούνταν από την οροσειρά της 

Ροδόπης και την οροσειρά του Αίμου 

μέχρι τους κάμπους των Σερρών και 

το Βόσπορο. 

Σύνορα εθνικών κρατών δεν υπήρχαν 

και  έτσι ο κάθε Σαρακατσάνος 

διάλεγε για τα κοπάδια του, την 

περιοχή με τα καλύτερα βοσκοτόπια.  

  

 

Οι Σαρακατσάνοι της Ανατολικής Ρωμυλίας.   

Περνώντας τα βουνά της Στάρα Πλανινά, της Ροδόπης, της Σίπκας, τη Ρίλας, 

γοητεύτηκαν από την πλούσια βλάστηση και παράλληλα  

ανακάλυψαν τα όμορφα και πλούσια λιβάδια της Ανατολικής 

Ρωμυλίας,  

κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο, τη Βάρνα, τη Σωζόπολη, τη 

Μεσημβρία κ.λ.π. ( αρχές του 19ου αι. , πριν περίπου 200 χρόνια). 

Στον  χώρο της Μακεδονίας-Θράκης κινούνται από την αρχαιότητα.  



Οι δυσκολίες στα «ταξίδια», στις εποχιακές τους δηλαδή μετακινήσεις, 

άρχισαν με την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία 

το 1885 και εντάθηκαν το 1908 με την επανάσταση των Νεότουρκων.  

Μετά το 1920-22 και τον καθορισμό των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας και 

Βουλγαρίας, χώρισαν και αποκόπηκαν μεταξύ τους. 

Ένα μεγάλο μέρος πέρασαν και έμειναν στην Ελλάδα (Δυτ. Θράκη), ενώ 

άλλοι έμειναν στη Βουλγαρία. 

 Αποτέλεσμα ήταν να  εγκλωβιστούν 
 περίπου   250 οικογένειες  στην 

περιοχή του σημερινού κρατιδίου των 

Σκοπίων (από όπου εκδιώχθηκαν, 

έμμεσα την περίοδο 1963-68 περίπου, 

3.500 Σαρακατσάνοι ως "αναφομοίωτη 

πληθυσμιακή ομάδα", δηλαδή ως 

φανατικοί Έλληνες),  

 στην Σερβία 

  και  1000 περίπου  οικογένειες  

στην Βουλγαρία, στην περιοχή της 
Ανατολικής Ρωμυλίας.  
 



Μερικοί από αυτούς, δημιούργησαν δικούς τους οικισμούς, όπως  το 

χωριό Γκουλιάμο Τσότσοβο ( 1886), 25 χλμ. έξω από την πόλη Σλίβεν.  

Σήμερα ζουν σ’ αυτό 140 οικογένειες Σαρακατσάνων και μόνο 2 

οικογένειες Βουλγάρων, ενώ μιλιέται από όλους η ελληνική γλώσσα. 

Οι Σαρακατσάνοι έζησαν αυτόνομοι 

μέσα στη Βουλγαρία, μη έχοντας 

καμία σχέση με τους Βουλγάρους, 

ενώ ανέπτυξαν στο έπακρο τον 

θεσμό 

των "εσ’ ναφικών" δικαστηρίων, 
για να μην έχουν ανάγκη το 

Βουλγαρικό κράτος. 

 Έλυναν  τις διαφορές τους μεταξύ 

τους , μ’ αυτό τον θεσμό.  

Τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τις 

έκαναν τραγούδια για να αποτελούν 

και κάτι σαν νομολογία...  

 

Είχαν αποκτήσει και αστικές 

περιουσίες και έζησαν νομαδικά 

μέχρι το 1958.  



Τον Μάρτη του 1958 δεν τον ξεχνάει κανένας από τους Σαρακατσάνους.  

Μέσα σε μια μέρα, το κομουνιστικό καθεστώς  της Βουλγαρίας, 

κρατικοποίησε (δήμευσε χωρίς αποζημίωση)  800.000 πρόβατά τους   και 
τους υποχρέωσε να εγκατασταθούν σε αστικά κέντρα.  

Επειδή μέχρι τότε δεν ήξεραν βουλγαρικά, 

τους υποχρέωσε 

 να φοιτήσουν σε ειδικά σχολεία 

εκμάθησης της βουλγαρικής γλώσσας,   

να αλλάξουν ταυτότητες (μέχρι τότε στις 

ταυτότητές τους υπήρχε η ένδειξη «ελληνικής 

καταγωγής»)  

και να αλλάξουν ονοματεπώνυμα, για να τα 

κάνουν να μοιάζουν βουλγαρικά.  

Συνήθως μετέτρεπαν το όνομα του πατέρα 

σε επώνυμο, βάζοντας στο τέλος την 

κατάληξη «ωφ». 

Οι ίδιοι λένε, ότι τότε ζήτησαν βοήθεια από 

την ελληνική πρεσβεία, αλλά  η Ελλάδα 

αρνήθηκε κάθε βοήθεια , με το αιτιολογικό,  

ότι "είναι μικρό κράτος και δεν μπορεί 
να βοηθήσει...". 



Οι Σαρακατσάνοι έχουν 

τεράστια δύναμη 

προσαρμοστικότητας, λόγω 

του ότι απέκτησαν (καθ’ όλο 

το βίο τους ως νομάδες) 

ορισμένα εφόδια:  

 

 αυστηρή πειθαρχία, 

 φιλεργία  

 και σεβασμό στους κανόνες 

της κοινωνικής ζωής.  

Έτσι ,εντασσόμενοι στο κοινωνικό 

σύστημα της νέας ζωής, κατάφεραν όχι 

μόνο επιβιώσουν, αλλά και να διακριθούν 

σε όλους τους τομείς. 

Πολλοί κατάφεραν να πλουτίσουν και 

ανακηρύχθηκαν μεγάλοι ευεργέτες, προς 

τιμήν των οποίων υπήρχαν πολλές 

επιγραφές γραμμένες στα ελληνικά, λόγω 

των δωρεών τους.  

Φυσικά αυτό ενόχλησε τους Βουλγάρους, 

ώστε έσπευσαν να τις αντικαταστήσουν με 

βουλγαρικές.  
 

Παρόλα αυτά, η προσαρμογή τους στα καινούρια δεδομένα, δύσκολη στην 

αρχή ( επάγγελμα, γλώσσα), έγινε σχετικά γρήγορα και με μεγάλη επιτυχία.  

Από τους Σαρακατσάνους διδάχθηκαν οι Βούλγαροι, εκτός των 

άλλων και  την τέχνη της τυροκομικής.  

Έμαθαν να φτιάχνουν κασέρι, το οποίο έγινε γνωστό στην 

Βουλγαρία με το όνομα «κασκαβάλι».  



Οι Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας σήμερα 

Οι Σαρακατσάνοι, παρά τις αφομοιωτικές προσπάθειες των Βουλγάρων, 

αντέδρασαν και κατάφεραν να μην αφομοιωθούν και μετά το 1989, 

διεκδίκησαν  την πολιτιστική αυτονομία τους.  

 

  
Προσπαθούν με κάθε τρόπο να 

διατηρήσουν την ελληνικότητα 

τους και παρά τη διγλωσσία τους 

(ελληνικά - βουλγαρικά), το 

καταφέρνουν μια χαρά.  

 

Διατηρούν κατά 95% την 

ενδογαμία,  

 

μαθαίνουν την ελληνική 

γλώσσα και 

 

 χορεύουν με την ελληνική  

σαρακατσάνικη μουσική. 

     Σαρακατσάνες , Σλίβεν Βουλγαρίας  



Οι Σαρακατσάνοι, είναι 

εγκατεστημένοι σήμερα στις 

πόλεις της Βουλγαρίας 

Νούπνιτσα, Σαμακόβ, 

Μπερκόβιτσα, Βράτσα, Μοντάνα, 

Βερσέτ, Σόποτ, Κάρλοβο, 

Καζανλίκ, Ιάννινα, Κρεν Σίπκα, 

Μάγκλις, Σλίβεν, Ζέροβνα, Κότελ, 

Κάρναμπατ κλπ.  

Ο κύριος όγκος τους, είναι 

συγκεντρωμένος στα χωριά γύρω 

από την Σλίβεν  

(Ρετσίτσα Σαμουήλοβο, Γκουλιάμο 

Τσότσοβο κλπ.).  

Το 1991 η Ένωση 

Σαρακατσάνων Βουλγαρίας  

απέγραψε 

περίπου 15.000 άτομα, ενώ το 

Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας της 

Σόφιας σε «εμπειρική 

κοινωνιολογική έρευνα», που 

διενήργησε το 1992, τους βρήκε 

ότι είναι 18.236 άτομα. 

 Έχουν όλοι ελληνική συνείδηση, 

μιλούν την ελληνική γλώσσα 

αλλά λίγοι γνωρίζουν ελληνική 

γραφή. 

Την 28-12-90, συγκεντρώθηκαν στην πόλη Σλίβεν, 395 αντιπρόσωποι 

Σαρακατσάνων από όλη την Βουλγαρία και ίδρυσαν την Ένωση 

Σαρακατσάνων Βουλγαρίας με έδρα την πόλη Σλίβεν και με 

παραρτήματα σε άλλες 16 πόλεις, όπου ζουν Σαρακατσάνοι.  



 Στην  πόλη Σλίβεν (είναι η αρχαία Ελληνική πόλη Σήλυμνος),  

 ο Δήμαρχος παραχώρησε οικόπεδο, για να ανεγερθεί  Εκκλησία από   

    τους  Έλληνες Σαρακατσάνους  

εισήγαγε τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στα σχολεία για τα παιδιά  

   τους.  

απέκτησαν ιδιόκτητο πολιτιστικό κέντρο εμβαδού 600 τ.μ., με δωρεά  

   Έλληνα επιχειρηματία,  

   ενώ σε άλλες πόλεις προσπαθούν να δημιουργήσουν φροντιστήρια  

   ελληνικής γλώσσας. 

   

 



21ο Αντάμωμα 

Σαρακατσαναίων 

Βουλγαρίας 

Ο Σαρακατσάνος της Βουλγαρίας κρατώντας αλώβητη και ανόθευτη 

την ελληνική του συνείδηση, νιώθει πάντα ότι έχει δύο πατρίδες: 

• τη Βουλγαρία, της οποίας είναι κάτοικος και υπήκοος  

• και την Ελλάδα, που τη θεωρεί ως πατρίδα και χώρα καταγωγής του, 

προς την οποία αισθάνεται και έχει φυλετική συγγένεια. 



Η «Ένωση Σαρακατσάνων Βουλγαρίας»,  διοργανώνει κάθε χρόνο ,στις αρχές 

Σεπτεμβρίου στην Σλίβεν,  το ετήσιο «αντάμωμα» Σαρακατσάνων, με συμμετοχή 

χιλιάδων ατόμων, όπου ξαναζωντανεύουν την ελληνική παράδοσή τους. 





Σήμερα είναι δύσκολο, ελλείψει αξιόπιστων απογραφικών στοιχείων, να 

γίνει ακριβής προσδιορισμός του εναπομείναντος Ελληνισμού της 

Βουλγαρίας. 

  

Σήμερα  η ελληνική παρουσία (περίπου 30.000- 35.000 ) στη γειτονική 

χώρα, μπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες:  

 

     8.000  περίπου «παλαιοί  Έλληνες»  

    18.000 περίπου Σαρακατσάνοι     

     2.000 περίπου  πρώην πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού  

        Εμφυλίου Πολέμου   

    και επιχειρηματίες, που εγκαταστάθηκαν εκεί μετά το 1989  

 

  Είναι διασκορπισμένοι κυρίως στη Βάρνα, τον Πύργο, την Αγχίαλο, τη 

Σωζόπολη, τη Μεσημβρία, την Αγαθούπολη, τον Άσπρο, τον Κόζιακα, το 

Σλίβεν κ.ά.  

 Οι Έλληνες της Βουλγαρίας σήμερα 



ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
 

Οι Παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες υπήρξαν 

ιδιαίτερα προσφιλής 

τόπος της νεοελληνικής 

διασποράς, ήδη από τα 

χρόνια που ακολούθησαν 

την Άλωση της Πόλης. 

 Γι’ αυτό και στις χώρες 

εκείνες η βυζαντινή 

πολιτική παράδοση ήταν 

πάντοτε ισχυρή.  

Μεγάλη ακμή του παραδουνάβιου 

Ελληνισμού σημειώθηκε τον 18ο και τον 

19ο αιώνα. 

 

Οι πολλαπλές οικονομικές δυνατότητες 

που προσφέρονταν στην περιοχή, 

λειτούργησαν ως πόλος έλξης για τη 

δημιουργία ισχυρού μεταναστευτικού 

ρεύματος από πολλά μέρη του 

ελληνικού χώρου, κυρίως όμως από την 

Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα Επτάνησα, 

ιδιαίτερα την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.  

 

Υπολογίζεται ότι στα μέσα του 19ου αι., 

ο αριθμός των Ελλήνων, που 

εγκαταστάθηκαν εκεί έφτασε ίσως τα 35-

40.00 άτομα, ενώ στα τέλη του 19ου και 

τις αρχές του 20ού αι. ( εποχή της 

μεγαλύτερης ακμής του ελληνισμού της 

Ρουμανίας)  

πλησίαζε τις 60.000 ψυχές.  



 
  

 Οι Έλληνες της Ρουμανίας 

ασχολήθηκαν με επιτυχία με όλους 

τους τομείς της οικονομίας, 

ιδιαίτερα όμως με το εμπόριο, 

κυρίως των σιτηρών και της 

ξυλείας, τη ναυτιλία (κατείχαν το 

μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού 

στόλου του Δούναβη) και την 

εκμετάλλευση της γης. 

 Κι ακόμα, ανέπτυξαν 

δραστηριότητες ως βιομήχανοι, 

βιοτέχνες, τραπεζίτες, γιατροί, 

δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, εκδότες, 

δημοσιογράφοι, τυπογράφοι, 

υπάλληλοι.  

Οι σπουδαιότερες ελληνικές κοινότητες, ιδρύθηκαν στα λιμάνια της 

Βραΐλας, του Γαλατσίου, της Κωνστάντζας, του Σουλινά, του Γιούργεβου 

και της Τούλτσας, καθώς και στην πρωτεύουσα της χώρας, το 

Βουκουρέστι και είχαν υψηλό βιοτικό και πολιτισμικό επίπεδο.  

  

Οι ελληνικές 

κοινότητες ήταν 

άριστα οργανωμένες 

με τις εκκλησίες και τα 

σχολεία τους, τους 

συλλόγους, τις 

βιβλιοθήκες και τις 

εφημερίδες τους.  



«ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ»  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
(1897) 

Στην πόλη Μπρασόβ, η ελληνική 

κοινότητα είχε ιδρύσει σχολείο από το 

15ο αιώνα. Σήμερα παραμένει 

δραστήρια, με μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας και τέσσερα καλλιτεχνικά 

συγκροτήματα 



 Ορισμένοι Έλληνες αναμείχθηκαν και 

στην πολιτική της Ρουμανίας, με 

προεξάρχουσα τη μορφή του 

Απόστολου Αρσάκη, που διετέλεσε και 

υπουργός των Εξωτερικών της χώρας. 

 

 Από τον 17ο ,και περισσότερο κατά 

τον 18ο και τον 19ο αι., οι Έλληνες των 

Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, είχαν 

δείξει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για 

την παιδεία και τον πολιτισμό. 

 

 Γι’ αυτό και καλλιέργησαν σε μεγάλο 

βαθμό τα γράμματα και τις επιστήμες 

(ιδιαίτερα την ιατρική), αλλά και τις 

τέχνες (το νεοελληνικό θέατρο 

δημιουργήθηκε ουσιαστικά στις 

Ηγεμονίες).  
 

Πολλοί υπήρξαν οι Έλληνες που 

ευεργέτησαν όχι μόνο την 

πατρίδα τους, αλλά και τη χώρα 

που τους φιλοξένησε.  

Από τους σημαντικότερους 

Έλληνες της Ρουμανίας 

υπήρξαν :   

 Οι αδερφοί  Ζάππα,  

μεγαλογαιοκτήμονες και 

βιομήχανοι, εμπνευστές και 

χορηγοί των Ολυμπίων 

(προδρόμων των Ολυμπιακών 

Αγώνων), 

 Απόστολος Αρσάκης, γιατρός, 

ιδρυτής των Αρσακείων 

εκπαιδευτηρίων,  

Παναγής Χαροκόπος, 

ενοικιαστής μεγάλων κτημάτων 

και έμπορος, ιδρυτής της 

Χαροκοπείου Σχολής, και άλλοι 

πολλοί. 



 Σήμερα στην Ρουμανία, υπολογίζεται ότι  ζουν  

 περίπου 15.000 Έλληνες, απόγονοι των παλαιών Ελλήνων της 

Ρουμανίας ή των πολιτικών προσφύγων ( περίπου 7.500 πολιτικοί  

πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν  εκεί, αμέσως μετά τον ελληνικό εμφύλιο) .  

 Έχουν συγκροτήσει από το 1990 την Ένωση Ελλήνων της 

Ρουμανίας, καθώς και  19 ελληνικούς συλλόγους σε μεγάλες πόλεις. 

 Έχουν επίσης εκλέξει και Έλληνα βουλευτή.  

 Εκδίδονται, επίσης, από την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, το 

δίγλωσσο περιοδικό Ελπίς και η μηνιαία εφημερίδα Διάλογος.  

 Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος , πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις άρχισαν να δραστηριοποιούνται στη χώρα. Σήμερα 

υπάρχουν 2.826 ελληνικές επιχειρήσεις, όπου εργάζονται πολλοί 

Έλληνες, οι οποίοι ζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ρουμανικές 

πόλεις. . 

 

 Η μόνη ελληνική εκκλησία που λειτουργεί σήμερα στη Ρουμανία είναι 

αυτή του Βουκουρεστίου (δωρεά του Παναγή Χαροκόπου το 1899), που 

υπάγεται στην ελληνική πρεσβεία 



Ταξιδεύουμε,  

 

                βλέπουμε,  

 

                               ακούμε  

 

                                      και προβληματιζόμαστε  

 

για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. 

 

          

Το χτες και το σήμερα,  

ανταμώνουν στην μνήμη μας, 

 αλλά και αποτυπώνονται στον φακό μας.  







Η παραλία της Αγχιάλου , στην Ανατολική Ρωμυλία. 



  Χίλια βήματα απομένουν ως τη Μεσήμβρια, της Ανατολικής Ρωμυλίας, με 

τον ανεμόμυλο του 18ου αιώνα.  

Βρίσκεται στην είσοδο της χερσονήσου στο δρόμο που οδηγεί στην παλιά 

πόλη. 



Μεσήμβρια, Ανατολικής Ρωμυλίας.     

  Οχυρώσεις. 
  





Στα  γραφικά δρομάκια των Ελλήνων, στην αρχαία Μεσήμβρια ,στην 

Ανατολική Ρωμυλία.  

Αρχιτεκτονική ξύλινων σπιτιών. 



Στα  γραφικά δρομάκια των Ελλήνων, 

                                      στην αρχαία Μεσήμβρια ,στην Ανατολική Ρωμυλία. 



Στα γραφικά  ελληνικά καλντερίμια  της Φιλιππούπολης,   

την πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμυλίας 





Στο αρχοντικό του Έλληνα Κουγιουμτζόγλου,  

στην Φιλιππούπολη 





Φιλιππούπολη 



Οι καθηγητές, που πραγματοποίησαν το πρόγραμμα και την εκδρομή ,  

στο Βέλικο Τάρνοβο, της Βουλγαρίας 

Μαστορόπουλος Γεώργιος 

Σαπρανίδης Αβραάμ 

Στεφανίδου Δέσποινα 

Χουλιάρα Ανδρομάχη 



Οι μαθητές γνώρισαν κάποια μέρη αυτής, της άλλοτε ακμάζουσας, 

ελληνικής περιοχής. 

 

 Περπάτησαν στους ίδιους δρόμους, στα ίδια καλντερίμια, κατασκευασμένα 

από τους προγόνους μας και γνώρισαν τον πολιτισμό τους. 

 

 Έζησαν στιγμές θαυμασμού, νοσταλγίας, απορίας αλλά και συγκίνησης, 

όταν συνάντησαν κάποιους από τους εναπομείναντες Έλληνες εκεί, οι 

οποίοι έσπευσαν να μιλήσουν μαζί τους ελληνικά, να δηλώσουν την 

καταγωγή τους, να μάθουν για την πατρίδα-Ελλάδα αλλά και να μιλήσουν 

για τη δική τους Ελλάδα.  

 

Αυτή που βιώνουν οι ίδιοι, εκεί στις προγονικές εστίες τους, που επέλεξαν 

να μην  αφήσουν και που προσπαθούν ακόμα και σήμερα, όχι εύκολα, να 

κρατήσουν την γλώσσα, τις παραδόσεις αλλά και το ελληνικό φρόνημά 

τους. 

 

 

 Όλοι μας, καθηγητές και μαθητές , ζήσαμε στιγμές ανεπανάληπτες και 

αξέχαστες. 

 

 Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο! 

 



Ο  αρχηγός της εκδρομής   Μαστορόπουλος Γεώργιος 

  

 και οι συνοδοί καθηγητές:  

 

Στεφανίδου Δέσποινα,  

Σαπρανίδης Αβραάμ 

 και Χουλιάρα Ανδρομάχη   

 

                       ευχαριστούν 

  
τον Διευθυντή του σχολείου Γιαννακουλάκο  Αθανάσιο , 

  

τον Σύλλογο Γονέων  και Κηδεμόνων  

 

και κυρίως τους μαθητές,   

  

για την επιτυχία αυτής της εκδρομής ( αλλά και του προγράμματος).  

 

Επιμέλεια CD:      Χουλιάρα Ανδρομάχη 


