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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Ελλάδα και η Ρουμανία ανήκουν και οι δύο στη γεωγραφική περιοχή των 

Βαλκανίων. Οι μεταξύ τους επαφές διαρκούν πολλούς αιώνες, μιας και η απαρχή 

αυτών αριθμεί περίπου 3000 χιλιάδες χρόνια.  Οι αλληλεπιδράσεις είναι σημαντικές 

και σε πολλούς τομείς. Η οικονομία και το εμπόριο ήταν η αιτία του πλησιάσματός 

τους και το αποτέλεσμα αυτού ήταν η γέννηση της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης, που 

περνάει μέσα από τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας και της θρησκείας. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να μελετήσει το ιστορικό της 

παρουσίας των Ελλήνων στην περιοχή της Ρουμανίας από την αρχαιότητα μέχρι το 

σήμερα, δίνοντας έμφαση στο διάστημα των τελευταίων χρόνων και στο ρόλο που 

διαδραμάτισε η ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας. Ξεφυλλίζοντας το κουβάρι 

της ιστορίας, όπως προαναφέρθηκε από την αρχαιότητα, θα διατρέξουμε τον ιστορικό 

χρόνο της παρουσίας ώστε να φτάσουμε στα μισά του 19
ου

 αιώνα, τότε που 

δημιουργήθηκαν οι καλύτερες προϋποθέσεις για οικονομική ανέλιξη και εδραίωση 

των Ελλήνων. Η οικονομική άνθιση, φυσικό επακόλουθο ήταν, έφερε περισσότερους 

Έλληνες στην περιοχή κατά συνέπεια να δημιουργήσουν κοινότητες, σχολεία και 

εκκλησίες. 

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την ίδρυση και την πορεία της 

συγκρότησης των ελληνικών κοινοτήτων και της Ένωσης αυτών. Θα καταγραφούν οι 

δράσεις στη διαφύλαξη των ελληνικών στοιχείων και των ιδιαιτεροτήτων τους σε 

αυτή τη χώρα. Επίσης, θα φανεί ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι Έλληνες της 

Ρουμανίας στο εξελικτικό της γίγνεσθαι  διαχρονικά. Τέλος, θα αναζητηθούν οι αιτίες 

που ο ακμάζων ελληνισμός έπαψε να ακτινοβολεί και έφθασε σήμερα στο στάδιο της 

παρακμής. Αυτή η καθοδική πορεία είναι δυνατόν να αλλάξει κατεύθυνση αν η 

Μητρόπολη εφαρμόσει στρατηγική και πολιτική έργων με όραμα.  

Η Βαλκανική είναι προνομιακός χώρος δραστηριοποίησης για την Ελλάδα και 

αυτό αποδεικνύεται μέσα από την μελέτη των Κοινοτήτων τους και την πρόοδο των 

ομογενών. Η μακραίωνη παρουσία τους στη Ρουμανία συνέβαλε τα μέγιστα, χωρίς 

αμφιβολία,  στη διαμόρφωση της σύγχρονης ρουμανικής ταυτότητας. 
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1.1. Το κοινό πεπρωμένο των βαλκανικών λαών 

 

Τούτο το κομμάτι γης της νοτιοανατολικής Ευρώπης που εκτείνεται από τους 

ποταμούς Σαύο και Δούναβη μέχρι το Ταίναρο
1
, είτε το ονομάσουμε χερσόνησο του 

Αίμου είτε Βαλκανική χερσόνησο, στη διαχρονικότητά του ήταν σταυροδρόμι λαών 

και συνάμα χωνευτήρι. Χωνευτήρι με την έννοια της ανάμειξης γλωσσών, 

εθνοτήτων, μειονοτήτων, θρησκειών και δογμάτων. Η μακρόχρονη συμβίωση των 

λαών των Βαλκανίων συνέτεινε πρωτίστως στη δημιουργία μιας μεγάλης κοινής 

γλωσσικής οικογένειας, αυτής της Ινδοευρωπαϊκής και συνιστούν όπως ονομάζεται 

στη Γλωσσολογία ένα «γλωσσικό συνασπισμό» αποτελούμενο από μια σειρά 

χαρακτηριστικών που οφείλονται στις αλληλεπιδράσεις της μιας γλώσσας πάνω στην 

άλλη και δίνουν έτσι σε αυτές τις γλώσσες μια ιδιαίτερη χροιά. Στην εποχή του 

Βυζαντίου η χιλιόχρονη συν-ύπαρξη κάτω από την κοινή εκκλησιαστική διοίκηση 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου ενιαιοποίησε τις μεταξύ τους παραδόσεις, τις λαϊκές 

δοξασίες, τη λογοτεχνική έκφραση και θεματολογία (παραμύθια, τραγούδια), τα ήθη 

και τα έθιμα. Ακόμα ο επί αιώνες νομαδικός τρόπος ζωής και οι μετακινήσεις του 

κτηνοτροφικού πληθυσμού, στην πραγματικότητα ήταν μεταναστεύσεις που έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη όχι μόνο των βαλκανικών γλωσσών αλλά και στη 

διαμόρφωση ενός κοινού τύπου στην κατοικία, στα επαγγέλματα, στην ενδυμασία. 

Υπάρχουν επομένως όλα εκείνα τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να μιλάμε για μια 

«κοινή ζωή» των βαλκανικών λαών μέχρι τις μέρες μας. Μπορούμε να μιλάμε για ένα 

κοινό πεπρωμένο που σημάδεψε την ιστορική μοίρα τους
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Μπαμπινιώτης Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, 1998, σ. 350. 
2 Υπό δημοσίευση μελέτη: Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, Ρέθυμνο, 2011, σ. 7 – 9. Η παρούσα μελέτη εντάσσεται 

στο πρόγραμμα «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά», 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για το χρονικό διάστημα 2012 – 2013. Φορέας υλοποίησης του 

προγράμματος είναι το εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (στο εξής Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την περίοδο αυτή το 

Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. συμπληρώνοντας το έργο του «Παιδεία Ομογενών» περνάει στην ολοκλήρωση και επέκταση της 

υποστήριξης της ελληνόγλωσσης απανταχού της γης με την ανάπτυξη μεθοδολογίας και υποδομών ηλεκτρονικής 

μάθησης.   
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1.2 Ο ελληνισμός στα Βαλκάνια 

 

Η επίδραση του ελληνισμού στους βαλκανικούς λαούς ήταν τεράστια καθ’ 

όλη τη διάρκεια του μεσαίωνα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ως αφετηρία την εποχή 

του Ιουστινιανού (527-565) που σταδιακά η λατινική γλώσσα υποχωρεί στο 

ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Η ελληνική γλώσσα εξ’ ολοκλήρου κυριάρχησε τον 8
ο
 

αιώνα. Πάνω στη γλώσσα και την Ορθοδοξία στηρίχτηκε ο βυζαντινός πολιτισμός 

και έγινε το όχημα της πολιτιστικής διείσδυσης και δύναμη αφομοίωσης των λαών 

της Βαλκανικής. «Βέβαια ο τρόπος και τα μέσα επιβολής οφείλονται στην οικονομική 

ευμάρεια και στη δυνατότητα να δημιουργούνται σχολεία, να τυπώνονται εφημερίδες 

και βιβλία, ακριβώς λόγω της οικονομικής δυνατότητας»
3
. Σύμφωνα με τον καθηγητή 

Στάθη Κεκρίδη, «ο ελληνορθόδοξος πολιτισμός δεν ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα 

στους Έλληνες. Όπως κάθε υψηλού επιπέδου πολιτισμός υπερέβη τα σύνορα του 

λαού που τον θεμελίωσε»
4
. Επίσης, πάλι σύμφωνα με τον Κεκρίδη,  «Η Ορθόδοξη 

Εκκλησία παρουσιαζόταν ως ο κορυφαίος ενοποιητικός παράγοντας για όλες τις 

βαλκανικές κοινωνίες και ως μέσο για την πραγμάτωση αυτής της αποστολής 

χρησιμοποιούσε την παιδεία και την ελληνική γλώσσα. Και όλα αυτά χωρίς 

"ιμπεριαλιστικές", με την πολιτική σημασία του όρου, επιδιώξεις, ούτε 

προσηλυτιστικές με τη θρησκευτική σημασία του όρου, ούτε καν εθνικιστικές»
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Ν. Μαυρέλος, «Με το βλέμμα στα Βαλκάνια», εφημ. «Αυγή», 12-8-2012. 
4 Σ. Ν. Κεκρίδης, «Η ελληνορθόδοξη παιδεία ενοποιός παράγων των Βαλκανικών λαών» 

(http://alex.eled.duth.gr/Htmlfiles/omilies/omilia4htm.htm). 
5 Ο. π. 
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2. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ  ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1989 

 

2.1. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες 

 

Έχουν περάσει κοντά 3000 χρόνια από τότε που για πρώτη φορά οι Έλληνες 

πάτησαν στο έδαφος της Ρουμανίας. Πρώτοι αποικιστές ήταν οι Μιλήσιοι στα μέσα 

του 7
ου

 π. Χ. αιώνα. Αυτοί ήταν που ίδρυσαν την πρώτη ελληνική παροικία στις 

εκβολές του ποταμού Ίστρου (σημερινού Δούναβη). Αυτή η πρώτη ελληνική 

παροικία είχε την ονομασία Ίστρια. Στο τόπο αυτό βρέθηκαν απομεινάρια ναών του 

Δία, του Απόλλωνα, του Ποσειδώνα, του Ερμή, της Δήμητρας και άλλων αρχαίων 

θεοτήτων. Αυτή ήταν η αρχή μιας και στους επόμενους αιώνες εξακολούθησαν οι 

Μιλήσιοι να ιδρύουν και άλλες πόλεις όπως την Τόμις (σημερινή Costanţa) και 

Καλλάτις (σημερινή Mangalia)
6
. Άλλες σημαντικές αποικίες των αρχαίων Ελλήνων 

ήταν η Αιγισσός (σημερινή Tulcea) και η Αξιούπολη (σημερινή Cernavoda)
7
. Οι 

πόλεις αυτές απετέλεσαν μια συμμαχία, το «Κοινόν των Ελλήνων» με έδρα την 

Τόμις
8
.  

Υπάρχουν πληθώρα τοπωνυμίων στη Ρουμανία που έχουν ελληνική 

προέλευση κι αυτό είναι μια περίτρανη  απόδειξη της παρουσίας των Ελλήνων στα 

εδάφη που αποτελούν τη σημερινή Ρουμανία. Οι ελληνικές αποικίες που αναφέραμε 

ήταν οι κυριότεροι σταθμοί στη σημερινή Ρουμανία, όπου αρχαίοι Έλληνες από τη 

Μίλητο, την Ηράκλεια του Πόντου και από αλλού, δημιούργησαν τοπικούς 

πολιτισμούς επεκτείνοντας το εμπόριο και τον πολιτισμό τους, στη βάση των 

οργανωμένων πόλεων με εξουσία, θεσμούς και νόμισμα. Υπάρχουν ιστορικές 

μαρτυρίες, που αποδεικνύουν ότι οι Ελληνικές αποικίες είχαν επεκταθεί μέχρι την 

ενδοχώρα της Δοβρουτσάς
9
. 

Καθοριστική ήταν η επίδραση από την παρουσία των Ελλήνων αποίκων στα 

αρχαία ρουμανικά εδάφη. Με την ορμή και τις ιδέες τους συνέβαλαν στην 

πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής που είχε σαν αποτέλεσμα την επίδραση και στους 

                                                      
6 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση.., ο.π. σ. 23. 
7 Ό.π. 
8 http://www.almyros.vlahoi.net/propaganda.htm. 
9 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση.., ό.π. σ. 23. 
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γύρω λαούς που διέμεναν στη περιοχή. Αυτή η δύναμη της επίδρασης έκανε τον 

μεγάλο Ρουμάνο ιστορικό Νικολάε Ιόργκα να γράψει το 1937: 

«Πράγματι, ολοκληρωτικός εκρωμαϊσμός εντός τόσον βραχέως διαστήματος 

και με τόσον ισχυράς και βαθείας ελληνικάς ρίζας δεν ήτο δυνατόν να γίνη εις τα μέρη 

αυτά. Πανταχού είχε παραμείνει ο αυτός "Πολιτικός λαός" (ο δήμος), το αυτό 

Συμβούλιον της πόλεως (η Βουλή), οι αυτοί δικασταί, ενίοτε αυτόχθονες την 

καταγωγήν, και το ίδιον μιλησιακόν ημερολόγιον. Ο εξόριστος εις Τόμιν Οβίδιος 

παρέμενε πάντοτε ξένος. Ματαίως και επί μακρόν ανέμενεν ιστιοφόρα εξ Ιταλίας, διότι 

οι έμποροι του τόπου δεν διέσχιζον ειμή μόνον τα γειτονικά ύδατα. Εν τούτοις, εις τους 

Τόμους υπήρχον πολλοί Έλληνες εξ Ανατολής. Οι Αλεξανδρινοί μάλιστα έμποροι είχον 

και ίδιον "Οίκον", διάφορον εκείνου των καραβοκύρηδων των Τόμων»
10

. 

Πράγματι, ο Ρωμαίος ποιητής Οβίδιος που ήταν εξόριστος στην Κωνστάντζα 

μπορούσε να διακρίνει τη διαφορά αντίληψης ανάμεσα στους δυο πολιτισμούς. Ο 

ρωμαϊκός που έμεινε δεμένος με τη γη και ο ελληνικός που ήταν εραστής της 

θάλασσας και των μακρινών ταξιδιών. 

Από τις πιο γνωστές αποικίες φαίνεται πως ήταν η Ιστρία (χρονολογείται το 

δεύτερο μισό του 7
ου

 αιώνα), μιας και αυτή η πόλη αναφέρεται τόσο από τον 

Ηρόδοτο όσο και από τον Στράβωνα («έτι δε η αυτή και Ιστρόπολις καλουμένη»)
11

. 

Ο Στράβων γράφει χαρακτηριστικά στα γεωγραφικά: «Ο μεν Αλέξανδρος της Ασίας 

πολλήν ανεκάλυψεν, ημίν των βορείων της Ευρώπης άπαντα μέχρι του Ίστρου», 

αναφερόμενος στην εκστρατεία του 335 π. Χ. εναντίον των Τριββαλών και των 

Γετών
12

. 

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, έχει αποδειχθεί ότι οι Έλληνες 

οργάνωσαν το εμπόριο δια ξηράς και άνοιξαν δρόμους επικοινωνίας προς βορρά, 

μέσω των Καρπαθίων και της Μολδαβίας, ακολουθώντας το ρεύμα των ποταμών 

Προύθου και Σιρέτ
13
. Ακόμη, από τον Πόντο μέχρι τις βόρειες περιοχές της 

Μολδαβίας, οι αρχαιολόγοι έχουν βρει σε ανασκαφές νομίσματα των ICTΡΙΧΝΩΝ, 

γεγονός που επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες για τη  μεγάλη ισχύ της ελληνικής αποικίας 

και για το ισχυρό νόμισμα στην αγορά όλων των λιμανιών του Εύξεινου Πόντου
14

. 

 

                                                      
10 Ό.π., σ. 23 - 24. 
11 Ό.π., σ. 24.  
12 Σταύρος Μποφυλάτος, «Ο ελληνισμός γύρω από το Δούναβη», περιοδικό «Αερόστατο», τεύχος 141, σ. 4 – 7. 
13 Φ. Μαρινέσκου, Οι Ρουμάνοι. Ιστορία και πολιτισμός, Ιωλκός, Αθηνα, 2007, σ. 236. 
14 Ό.π.  
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2.2. Οι Έλληνες στη Ρουμανία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

 

Οι πιο σημαντικές πόλεις της Βαλκανικής χερσονήσου ήταν εκείνες που ήταν 

κτισμένες πάνω στους μεγάλους στρατιωτικούς και εμπορικούς δρόμους προς την 

Ευρώπη και συνιστούσαν τα διοικητικά, στρατιωτικά και δικαστικά κέντρα της 

οθωμανικής κυβέρνησης. Σε αυτές τις πόλεις ήταν εγκατεστημένοι πολυάριθμοι 

έμποροι προερχόμενοι από πολλές υποταγμένες εθνότητες  της αυτοκρατορίας: 

Εβραίοι, Έλληνες, Τσιντσάροι και Αρμενίοι
15
. Σκοπός τους ήταν η τροφοδοσία με 

εμπορεύματα και προϊόντα εγγυημένης ποιότητας που έτσι θα εξασφαλιζόταν η 

σταθερή αγορά στην περιοχή. 

Θα παρακολουθήσουμε την πορεία και την εμπορική δράση των Ελλήνων στα 

όρια της Ρουμανίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η Μολδαβία και η Βλαχία 

κατακτήθηκαν από τους Οθωμανούς κατά το 14
ο
 και το 15

ο
 αιώνα. Ωστόσο, δεν 

ενσωματώθηκαν, όπως η Τρανσυλβανία, στο οθωμανικό κράτος, μιας και η Υψηλή 

Πύλη τις κατέστησε αυτόνομες επαρχίες με τους δικούς τους θεσμούς. Αυτό 

συνέβαινε διότι οι Οθωμανοί ήθελαν να υπάρχουν κάποιες ουδέτερες επαρχίες 

μεταξύ του κράτους τους και των αντιπάλων τους
16

. 

Αλλά και η πνευματική επίδραση του ελληνισμού άρχισε να αντικαθιστά τη 

σλαβονική επίδραση αμέσως μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το έτος 

1453
17
. Μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η ελληνική 

γλώσσα διδασκόταν σχεδόν σε όλα τα σχολεία που λειτουργούσαν στα μοναστήρια. 

Ιδιαίτερα μετά την επιτυχία που σημείωσαν οι Φαναριώτες στον τομέα της πολιτικής 

και της οικονομίας, ο ελληνικός πολιτισμός πήρε την πρώτη θέση στη Ρουμανία. 

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτισμικής αποδοχής ήταν να χρησιμοποιείται μέχρι τις 

αρχές του 18
ου

 αιώνα στη διοίκηση και στην εκπαίδευση η ελληνική γλώσσα, ενώ 

στις εκκλησίες η ελληνική λειτουργία
18

.  

Η απαγκίστρωση των Ρουμάνων από την Τουρκία ξεκινάει τον Ιούνιο του 

1876 όταν ο Κογκαλνιτσεάνου, που ήταν αυτός που κατά κύριο λόγο υλοποίησε τις 

προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις του ηγεμόνα Κούζα, με μνημόνιο που έστειλε προς τις 

Δυνάμεις και τους Τούρκους ζητούσε να αναγνωρισθεί η «ατομικότητα του 

                                                      
15 B. Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων, τ. 1, Πολύτροπον, 2006, σ. 110. 
16 Ό.π., σελ. 165. 
17 Λ. Σ. Σταυριανός, Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά, μτφρ. Ελένη Δελιβάνη, Βάνιας Θεσσαλονίκη 2007, σ. 

661. 
18 Ό.π., σελ. 661-662. 
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ρουμανικού κράτους» και του ονόματος της Ρουμανίας
19

. Εκτιμώντας την 

κατάσταση, δεν έλαβε μέρος στον πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα στη Σερβία και την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η μόνη υποχώρηση που έκανε ήταν να δεχθεί το 

ενδεχόμενο πέρασμα μέσα από το ρουμανικό έδαφος του ρωσικού στρατού. Και 

τούτη την υποχώρηση δέχτηκε, αφού πρώτα έλαβε εγγύηση για την εξασφάλιση της 

εδαφικής ακεραιότητας του κράτους του
20
. Η συνθήκη αυτή υπογράφηκε τον Απρίλιο 

του 1877. Οι Τούρκοι απάντησαν βομβαρδίζοντας τις παραδουνάβιες ρουμανικές 

πόλεις. Προς το τέλος του Απριλίου πάρθηκε η απόφαση από τη Βουλή του 

Βουκουρεστίου και κηρύχθηκε ο πόλεμος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο 

Κογκαλνιτσεάνου και πάλι ήταν αυτός που στο κοινοβούλιο διακήρυξε «Ήμαστε ένα 

έθνος ελεύθερο και ανεξάρτητο»
21
.  Το 1878, μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, 

αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της Ρουμανίας και ο Κάρολος πήρε τον τίτλο του 

βασιλιά. Το 1881 η χώρα αναγορεύτηκε επίσημα σε βασίλειο
22

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 G. Castellan,  Ιστορία των Βαλκανίων (14ος – 20ος αι.), μτφρ. Βασιλική Αλιφέρη , Γκοβόστης 1991, σ. 469. 
20 Ό.π. 
21 Ό.π., σ. 469 -  470.  
22Βικιπαίδεια,«Ρουμανία»,(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%

BD%CE%AF%CE%B1). 
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2.2.1. Η ελληνική παρουσία στην Τρανσυλβανία 

 

Η Τρανσυλβανία είναι μια σημαντική ιστορική και γεωγραφική περιοχή που 

σήμερα ανήκει στη Ρουμανία και καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της. Τα πιο 

αξιόλογα αστικά και βιομηχανικά κέντρα της περιοχής είναι οι πόλεις Μπρασόβ, 

Χουνεντοάρα, Κλουζ – Ναπόκα και Σιμπίου. Στα εδάφη της Τρανσυλβανίας σήμερα 

κατοικούν τρεις εθνοτικές ομάδες: Ρουμάνοι (η πλειοψηφία), Ούγγροι και 

Γερμανοί
23

. 

Πολλοί Έλληνες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εγκαταστάθηκαν στην 

Τρανσυλβανία και ασκούσαν το επάγγελμα του εμπόρου. Προνόμιο της ήταν η 

στρατηγική της θέση, μιας και βρισκόταν στον άξονα των εμπορικών δρόμων από την 

Κωνσταντινούπολη και τις νότιες περιοχές της Βαλκανικής χερσονήσου προς την 

Κεντρική Ευρώπη. Στην αρχή, η εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων 

πραγματοποιείτο στις άλλες δύο γειτονικές Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τις οποίες 

τροφοδοτούσαν με εμπορεύματα και αργότερα από εκεί, μέσω της Τρανσυλβανίας, 

επέκτειναν τις δραστηριότητές τους προς τη Βουδαπέστη, Βιέννη, Βενετία κ.ά
24

. 

Μάλιστα σε αυτή τη δραστηριότητά τους, οι αρχές της Τρανσυλβανίας προκειμένου 

να τους διευκολύνουν, τους παραχώρησαν προνόμια. Έτσι στέριωσαν για τα καλά οι 

Έλληνες στην περιοχή μεταφέροντας για μόνιμη εγκατάσταση και τις οικογένειές 

τους. Εκεί δημιουργήθηκαν οι πρώτες κομπανίες, στο  Μπρασόβ το 1678 και στο 

Σιμπίου το 1639
25
. Τα μέλη τους προέρχονταν από τις τουρκοκρατούμενες περιοχές 

όπως: Μελένοικο, Ιωάννινα, Σέρρες, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Τραπεζούντα, Νικόπολη 

αλλά και από τη Χίο και την Κρήτη
26

. Πέρα από τον ελληνικό χώρο, κάποια μέλη των 

παραπάνω δύο κομπανιών προέρχονταν κι από τις περιοχές της Μολδαβίας και της 

Βλαχίας. Ήταν τόσο μεγάλη η προσέλευση που κατά το δεύτερο μισό του 17
ου

 αιώνα 

εκεί δραστηριοποιούνταν 400 Έλληνες έμποροι, από τους οποίους 60 ήταν στο 

Σιμπίου
27
. Προς το τέλος του επόμενου αιώνα, η προσέλευση των εμπόρων ήταν τόσο 

μεγάλη που μόνο στο Μπρασόβ, λόγω της εύκολης προσβασιμότητας, ο αριθμός των 

μελών της κομπανίας ανερχόταν στα 494
28

. 

                                                      
23 Πάπυρος Λαρους Μπριτάννικά, «Τρανσυλβανία», τ. 58, Πάπυρος, Αθήνα, 1993, σ. 34. 
24 Κ..Δ. Ντίνας, Τα. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

26 – 27. 
25 Ό.π., σ. 27. 
26 Ό.π., σ. 27 – 28. 
27 Ο.π., σ. 28. 
28 Ό.π. 
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2.2.2. Η ελληνική παρουσία στη Μολδαβία 

 

Η Μολδαβία είναι μια περιοχή της Ευρώπης, γεωγραφική και ιστορική. 

Σήμερα, το έδαφος της είναι μοιρασμένο ανάμεσα στη Ρουμανία και στη Δημοκρατία 

της Μολδαβίας, που είναι ανεξάρτητη χώρα
29

. 

Το κομμάτι της Μολδαβίας που ανήκει στη Ρουμανία κατέχει ολόκληρη την 

περιοχή από ανατολικά των Καρπαθίων μέχρι τον ποταμό Προύθο, ο οποίος αποτελεί 

και το φυσικό σύνορο με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Στη Μολδαβία διαμένει το 

20% του πληθυσμού της Ρουμανίας. Τα βιομηχανικά κέντρα της περιοχής είναι λίγα 

και τα πιο σημαντικά από αυτά είναι οι πόλεις Ιάσιο, Μπακάου, Πιάτρα – Νεάμτς και 

Ρόμαν
30

. 

Στα εδάφη της Μολδαβίας κατά την αρχαιότητα ζούσε η φυλή των Δάκων
31

. 

Λόγω της σημαντικής στρατηγικής θέσης της, η Μολδαβία δέχτηκε πολυάριθμες 

εισβολές στο πέρασμα των αιώνων από πολλούς λαούς, όπως οι Γότθοι, οι Ούννοι, οι 

Σλάβοι, οι Άβαροι, οι Βούλγαροι, οι Μαγυάροι, οι Τάταροι και οι Ούγγροι
32

. 

Το 1359, ο Μολδαβός βοεβόδας Μπογδάν κατέστησε τη Μολδαβία 

ανεξάρτητη από τους Ούγγρους και εγκατέστησε στη Σουτσεάβα την πρωτεύουσα 

του κράτους
33

. 

Το πριγκιπάτο της Μολδαβίας αύξησε τα εδάφη του όταν προσάρτησε τη 

Μπουκοβίνα το έτος 1387, ωστόσο, η Μολδαβία μετά το 1455 υποδουλώθηκε στους 

Τούρκους. Η Μολδαβία κατέστη προσωρινά ανεξάρτητη όταν ηγεμόνας της ανέλαβε 

ο Στέφανος Γ′ ο Μέγας (1457 – 1504). Εντούτοις, η Μολδαβία υποτάχθηκε και πάλι 

στους Τούρκους το 1526, μετά την ήττα των Ούγγρων στη μάχη του Μόχατς
34

. 

Η ελληνική παρουσία στα εδάφη της Μολδαβίας χρονολογείται από τις αρχές 

του 15
ου

 αιώνα. Αρχικά, στη Μολδαβία εγκαταστάθηκαν πολλοί Έλληνες κληρικοί, 

ενώ ισχυρή ελληνική μετανάστευση σημειώθηκε στην περιοχή μετά την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, όταν πολλοί Έλληνες έμποροι και λόγιοι κατέφυγαν εκεί
35

. 

                                                      
29 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Μολδαβία», τ. 42, Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 287. 
30 Ό.π. 
31Βικιπαιδεια,«Μολδαβία»(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B4%CE%B1%CE%

B2%CE%AF%CE%B1) 
32 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Μολδαβία», ό.π.σ., 287. 
33 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων της Ρουμανίας τον ΙΘ′ αιώνα Αδελφοί Κυριακίδη, 

2008, σ. 361. 
34 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Μολδαβία», ό.π. σ. 287 – 288. 
35 Ό.π., σ. 288. 
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Αρχικά, οι σχέσεις της Μολδαβίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης δεν ήταν καλές, διότι ο ηγεμόνας της Πέτρος Μούσατ (1390 – 

1393) χειροτόνησε μητροπολίτη χωρίς να εφαρμόσει τους κανόνες του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου. Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο πλευρών βελτιώθηκαν από το 1401 και 

έπειτα με την άνοδο στο μολδαβικό θρόνο του Αλέξανδρου του Καλού (1400 – 1432) 

και την εκλογή του Ιωσήφ ως μητροπολίτη Μολδαβίας από τον Πατριάρχη Ματθαίο 

Α′ (1397 – 1410), με πατριαρχικό τόμο της 26
ης

 Ιουλίου 1401. Από τότε ξεκίνησε μια 

πολυεπίπεδη σχέση ανάμεσα στη Μολδαβία και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ενώ 

στη χώρα διαδόθηκε η βυζαντινή ορθόδοξη παράδοση. Μάλιστα το 1415, ο βοεβόδας 

Αλέξανδρος, κατόπιν παράκλησης του μητροπολίτη Ιωσήφ, κατόρθωσε να φέρει στη 

Μολδαβία τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Νέου, που ήταν Έλληνας στην 

καταγωγή, και να τα εγκαταστήσει στο μητροπολιτικό ναό της Σουτσεάβα
36

. 

Οι ηγεμόνες που διαδέχθηκαν τον Αλέξανδρο τον Καλό, προσπάθησαν ν' 

ακολουθήσουν το πρότυπο διοίκησης των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Μάλιστα, 

εκείνη την εποχή δημιουργήθηκαν οι συνθήκες εκείνες ώστε να ακμάσει η βυζαντινή 

αγιογραφία στη Μολδαβία, όταν στη χώρα δραστηριοποιήθηκαν και Έλληνες 

αγιογράφοι, κατόπιν παρακλήσεως διαφόρων Μολδαβών βοεβόδων
37

. 

Το 1552 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της πρωτεύουσας της Μολδαβίας 

από τη Σουτσεάβα στο Ιάσιο, επί ηγεμονίας του Αλέξανδρου Λαπουσνεάνου. Αφότου 

το Ιάσιο έγινε πρωτεύουσα της Μολδαβίας, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του Ιασίου έπαιξαν μεταξύ άλλων και οι Έλληνες. Από την 

εποχή διακυβέρνησης του βοεβόδα Πέτρου του Χωλού (1574 – 1579 και 1582 – 

1591) μέχρι την εποχή του Κωνσταντίνου Δούκα (1693 – 1695), η ελληνική γλώσσα 

διαδόθηκε ευρέως στη Μολδαβία και σταδιακά υποκατέστησε τα σλαβικά
38

. 

Επί βοεβόδα Βασιλείου Λούπου (1634 – 1653), που ήταν γνωστός για το 

φιλελληνισμό του, τα ελληνικά έγιναν δεύτερη γλώσσα της εκκλησίας της 

Μολδαβίας πλάι στα σλαβικά. Επίσης, ο Βασίλειος Λούπου συνέδραμε και το Άγιο 

Όρος αλλά και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αποπληρώνοντας τα χρέη του. Ο ίδιος 

πλήρωσε και τα χρέη του Οικουμενικού Πατριαρχείου
39

. 

Επειδή ορισμένοι Μολδαβοί βοεβόδες, όπως ο Ιωάννης ο Γενναίος (1572 – 

1574), ο Βασίλειος Λούπου (1634 – 1653) και ο Δημήτριος Καντεμίρ, έκαναν πολλές 

                                                      
36 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 361 – 362. 
37 Ό.π., σ. 362. 
38 Ό.π. 
39 Ό.π., σ. 363. 
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προσπάθειες προκειμένου να απελευθερώσουν τη Μολδαβία από τους Τούρκους, 

κατά το 18
ο
 αιώνα, άρχισαν να διορίζονται στη Μολδαβία Έλληνες ηγεμόνες από το 

Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Οι πιο γνωστές οικογένειες που ανέδειξαν ηγεμόνες 

ήταν η οικογένεια Μαυροκορδάτου, Γκίκα, Καλλιμάχη, Μουρούζη, Υψηλάντη, 

Σούτσου και Χατζέρη
40

. 

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Ρουμανίας από τους Φαναριώτες 

ηγεμόνες, η ελληνική παρουσία στη χώρα ενισχύθηκε, γεγονός που επηρέασε 

καθοριστικά το μολδαβικό πολιτισμό και τις μολδαβικές παραδόσεις, ενώ παράλληλα 

η Μολδαβία γνώρισε και οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, το Ιάσιο κατέστη ένα 

σημαντικό κέντρο προετοιμασίας της Ελληνικής Επανάστασης. Εκεί τυπώθηκε η 

επαναστατική προκήρυξη της Επανάστασης, ενώ πολλοί Έλληνες της Μολδαβίας 

μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου και του ηγεμόνα Μιχαήλ 

Σούτσου
41

. 

Μετά το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης, ο ελληνικός πληθυσμός της 

Μολδαβίας μειώθηκε και συνεπώς η αίγλη του εκεί Ελληνισμού άρχισε να χάνεται. 

Ωστόσο, πολλοί Έλληνες της περιοχής εξακολούθησαν να διαπρέπουν τόσο στις 

επιστήμες όσο και στον κλάδο της οικονομίας κατά τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα αλλά 

και μέχρι το πρώτο μισό του 20
ου

 αιώνα
42

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
40 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Μολδαβία», ό.π. σ. 288. 
41 Ό.π. και π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 364. 
42 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Μολδαβία», ό.π. σ. 288. 
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2.2.3. Η ελληνική παρουσία στη Βλαχία 

 

Η Βλαχία είναι μια ιστορική και γεωγραφική περιοχή της Ρουμανίας, η οποία 

τοποθετείται στα βόρεια του Δούναβη και νότια των Καρπάθιων Ορέων. Η Βλαχία 

απαρτίζεται από δύο περιοχές: τη Μουντενία, γνωστή και ως Μεγάλη Βλαχία και την 

Ολτενία που αποκαλείται και Μικρή Βλαχία. Η Βλαχία συχνά αποκαλείται και 

Μουντενία, λόγω του ότι η Μουντενία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της 

Βλαχίας
43

. 

Κατά το παρελθόν, η Βλαχία αποτελούσε παραδουνάβια ηγεμονία, η οποία 

υπήρξε μία από τις τρεις περιοχές που συγκρότησαν το κράτος της Ρουμανίας μαζί με 

τη Μολδαβία και τη Βλαχία
44

. 

Στις αρχές του 14
ου

 αιώνα, η Βλαχία κατόρθωσε να γίνει ανεξάρτητο κράτος, 

έπειτα από επιτυχείς πολέμους που διεξήγαγε ο Ιωάννης Βασσαράβας ή Μπασαράμπ 

εναντίον των Τατάρων και του Ούγγρου βασιλιά Καρόλου Ροβέρτου Α′. Πρώτη 

πρωτεύουσα της νεοσύστατης ηγεμονίας της Βλαχίας έγινε η πόλη Κίμπου-Λούγκ
45

. 

Η ηγεμονία της Βλαχίας από τον πρώτο καιρό της ύπαρξής της επεδίωξε ν' 

αποκτήσει πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έτσι, 

το 1359 ιδρύθηκε η μητρόπολη της Ουγγροβλαχίας στη Βλαχία, με πρώτο 

μητροπολίτη τον ελληνικής καταγωγής Υάκινθο Κριτόπουλο. Ως έδρα της εν λόγω 

μητρόπολης ορίστηκε η τότε πρωτεύουσα της Βλαχίας, Κούρτεα ντε Άρτζες. Η 

ίδρυση της μητρόπολης της Ουγγροβλαχίας ήταν αποτέλεσμα πιέσεων του Βλάχου 

ηγεμόνα Νικολάου Αλεξάνδρου Βεσσαράβα (1352 – 1364) προς τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη Κάλλιστο Α′
46

. 

Από το 1386, επί ηγεμονίας του Μιρτσέα του Γηραιού, η Βλαχία άρχισε να 

αναπτύσσεται τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα 

διεύρυνε και την επικράτειά της και απέκτησε σχέσεις με την Ουγγαρία, την Πολωνία 

και τη Μολδαβία
47

. 

Η έναρξη των σχέσεων μεταξύ Βλαχίας και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

τοποθετούνται τον 14
ο
 αιώνα, όταν ο τότε ηγεμόνας της Νικόλαος Αλεξάντρου 

ζήτησε τη συνδρομή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως προκειμένου να 

                                                      
43Βικιπαίδεια,«Βλαχία»(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1)  
44 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα: «Βλαχία», τ. 14, Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 421. 
45 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 205. 
46 Ό.π. 
47 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα: «Βλαχία», ό.π. σ. 421. 



 18 

οργανώσει τη μητρόπολη Ουγγροβλαχίας
48

. Συσφίχθηκαν δε στις αρχές του 15
ου

 

αιώνα, όταν ο ανιψιός του Βλάχου ηγεμόνα Μιρτσέα υπηρετούσε ως αξιωματικός 

στο Βυζαντινό στρατό επί αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγου (1425 – 1448)
49

. 

Ο ηγεμόνας της Βλαχίας Νεαγκόε Βεσσαράβα (1512 – 1521) ήταν εκείνος 

που μετέφερε την έδρα της μητρόπολης Ουγγροβλαχίας στο Ταργκόβιστε το 1517. Ο 

Νεαγκόε Βεσσαράβα τότε απηύθηνε πρόσκληση σε Έλληνες ηγουμένους, 

μητροπολίτες, ακόμη και στον Οικουμενικό Πατριάρχη Θεόληπτο για να 

παρευρεθούν στα εγκαίνια της μονής Κούρτεα ντε Άρτζες, που φιλοτεχνήθηκε από 

αγιογράφους προερχόμενους από την Ελλάδα. Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του 

Νεαγκόε Βεσσαράβα, πολλοί Έλληνες κληρικοί και μοναχοί από το Άγιο Όρος 

εγκαταστάθηκαν στη Βλαχία. Οι τελευταίοι έφεραν μαζί τους κι έτσι διέσωσαν τα 

συγγράμματα των Πατέρων της Ορθοδοξίας, τα λειτουργικά βιβλία της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας και τη Βυζαντινή τέχνη
50

. 

Στα τέλη του 16
ου

 αιώνα, βοεβόδας της Βλαχίας αναδείχθηκε ο Μιχαήλ ο 

Γενναίος (1593 – 1601), του οποίου η μητέρα ήταν Ελληνίδα και καταγόταν από την 

Κωνσταντινούπολη. Ο συγκεκριμένος βοεβόδας προχώρησε σε σταυροφορία 

εναντίον των Οθωμανών, έχοντας ως συμμάχους του τη Μολδαβία, την 

Τρανσυλβανία, την Αυτοκρατορία των Αψβούργων και την Πολωνία. Οι νίκες που 

κατάφερε ο Μιχαήλ ο Γενναίος εναντίον των Τούρκων ενθουσίασαν τόσο τους 

ευρωπαϊκούς όσο και τους βαλκανικούς λαούς. Ιδιαίτερα οι Βαλκάνιοι τον 

θεωρούσαν απελευθερωτή τους και οι Έλληνες του αφιέρωσαν πολλά δημοτικά τους 

τραγούδια
51

. 

Το 1600, ο Μιχαήλ κατόρθωσε να συνενώσει τα τρία ρουμανικά κράτη 

(Βλαχία, Μολδαβία και Τρανσυλβανία) υπό το σκήπτρο του και να αυτοανακηρυχθεί 

Ηγεμόνας όλων των Ρουμάνων.
52

 Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα, ο Μιχαήλ 

δολοφονήθηκε από τους Αυστριακούς. Το θάνατο του Μιχαήλ ακολούθησε η επιβολή 

στη Βλαχία ενός βαρύ φόρου υποτέλειας από τους Τούρκους, ο οποίος εντούτοις 

ελαττώθηκε σταδιακά από τους διαδόχους του Μιχαήλ
53

. 

                                                      
48 Α. Ε. Καραθανάσης, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία (1670-1714). Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής πνευματικής 

κίνησης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά την προφαναριωτική περίοδο, Αδελφοί Κυριακίδη, θεσσαλονίκη, 2000, 

σ. 23,. 
49 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 206. 
50 Ό.π., σ. 206 – 207. 
51 Ο.π., σ. 207. 
52 Ό.π. και Λ. Σ .Σταυριανός, Τα Βαλκάνια…, ό.π. σ. 653. 
53 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 207. 
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Άλλος σημαντικός φιλέλληνας ηγεμόνας της Βλαχίας υπήρξε ο Κωνσταντίνος 

Μπραγκοβεάνου, που βασίλευσε από το 1688 ως το 1714. Ο Μπραγκοβεάνου ήταν 

άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας και διακατεχόταν από μεγάλη αγάπη προς 

την τέχνη. Επί ηγεμονίας του, στη Βλαχία δραστηριοποιήθηκε ο Έλληνας αγιογράφος 

Κωνσταντίνος Ηπειρώτης, ο οποίος επιμελήθηκε την αγιογράφηση πολλών ναών της 

ηγεμονίας. Επίσης, κατόπιν παράκλησης του Μπραγκοβεάνου, ο Ηπειρώτης ίδρυσε 

μια σχολή ζωγραφικής που βρισκόταν στο καθολικό της μονής Χουρέζ. Η ίδρυση 

αυτής της ζωγραφικής σχολής συνέβαλε στη μετάδοση και διαιώνιση της βυζαντινής 

τέχνης στη Βλαχία
54

. 

Ο Κωνσταντίνος Μπραγκοβεάνου εκτελέστηκε δια αποκεφαλισμού μαζί με τα 

παιδιά του από τους Τούρκους στις 15 Αυγούστου 1714 στην Κωνσταντινούπολη, 

καθώς κρίθηκε ότι διέπραξε εσχάτη προδοσία κατά του σουλτάνου. Διάδοχος του 

υπήρξε ο εξάδελφός του, Στέφανος Καντακουζηνός, ο οποίος στραγγαλίστηκε επίσης 

στην Κωνσταντινούπολη το 1716
55

. 

Μετά τον Στέφανο Καντακουζηνό, οι Τούρκοι εγκατέστησαν στη Βλαχία ως 

ηγεμόνες Έλληνες προερχόμενους από την Κωνσταντινούπολη, τους γνωστούς και 

ως Φαναριώτες. Οι Τούρκοι προχώρησαν σε διορισμούς Ελλήνων ηγεμόνων για να 

μη συναντήσουν πράξεις προδοσίας εκ μέρους των Ρουμάνων στο μέλλον. Πρώτος 

Φαναριώτης ηγεμόνας διετέλεσε ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, ο οποίος από το 1711 

διοικούσε τη Μολδαβία. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Νικολάου 

Μαυροκορδάτου ήταν η ίδρυση της μονής Βακαρέστι κατά τα έτη 1716 – 1722, μονή 

που διακρινόταν για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της μορφή, όπως και για την 

πλούσια βιβλιοθήκη που διέθετε
56

. 

Οι Φαναριώτες ηγεμόνες, όντες ιδιαίτερα μορφωμένοι, ευνόησαν ιδιαίτερα τα 

γράμματα και επηρέασαν καθοριστικά την πνευματική ζωή του κράτους τους. Επί 

των ημερών τους, ιδρύθηκαν σπουδαία πνευματικά ιδρύματα όπως η Ελληνική 

Ακαδημία του Βουκουρεστίου το 1679 από τον στόλνικο Σέρμπαν Καντακουζηνό. 

Επίσης, τότε συστάθηκαν πολλοί και αξιόλογοι πνευματικοί κύκλοι αλλά και 

επαναστατικές κινήσεις
57

. 

                                                      
54  π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 207-208. 
55 Ό.π., σ. 208. 
56 Ό.π. 
57 Ό.π. 
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Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση του 1821, οι Οθωμανοί έπαψαν να 

διορίζουν Φαναριώτες ηγεμόνες στη Βλαχία, ωστόσο το ελληνικό στοιχείο 

εξακολούθησε να υπάρχει στην περιοχή
58

. 

Γύρω στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, οι Έλληνες που κατοικούσαν στις διάφορες 

περιοχές της Βλαχίας αποφάσισαν να οργανωθούν σε κοινότητες. Μάλιστα, στις 

πόλεις εκείνες της Βλαχίας όπου υπήρχε πολυάριθμη ελληνική παρουσία, οι Έλληνες 

εκεί οικοδόμησαν εκκλησίες. Ελληνορθόδοξοι ναοί κτίστηκαν κυρίως στις 

παραδουνάβιες πόλεις της Βλαχίας, όπου οι ελληνικές κοινότητες ήταν αρκετά 

ανεπτυγμένες και επιζητούσαν διακαώς έναν ναό ώστε να τελούν τα θρησκευτικά 

τους καθήκοντα στα ελληνικά
59

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
58 Ό.π. 
59 Ό.π., σ. 209. 



 21 

2.3. Οι Έλληνες στη Ρουμανία στα τέλη του 19
ου

 και στις αρχές του 20
ου

  αιώνα 

 

Το 19
ο
 αιώνα είχαν ήδη μπει τα θεμέλια της οικονομικής ανάπτυξης της 

Ρουμανίας και η συμβολή των Ελλήνων ήταν καθοριστική. Αυτό το διάστημα 

παρατηρείται μια σπουδαία μετακίνηση από εκπροσώπους όλων σχεδόν των 

επαγγελματικών τομέων και των κλάδων της οικονομίας. Κυρίως αυτοί 

εγκαθίστανται στην περιοχή της Ουγγροβλαχίας και της Μολδαβίας. Υπολογίζεται 

ότι στα μέσα του 19
ου

 αιώνα οι Έλληνες  που εγκαταστάθηκαν στα ρουμανικά εδάφη 

ανέρχονταν στους 35.000 – 40.000
60
, περίπου το 10% του συνόλου του αστικού 

πληθυσμού,
61

 ενώ στα τέλη του 19
ου

 και στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, όταν ο 

ελληνισμός της Ρουμανίας γνώριζε την πιο μεγάλη ακμή του, ο αριθμός των Ελλήνων 

ανερχόταν περίπου στα 60.000 άτομα, αν και άλλες εκτιμήσεις μιλούν για 100.000 

Έλληνες
62
. Ο Ν. Τωμαδάκης μάλιστα χαρακτήρισε τη Βραΐλα, το Γαλάτσι, την 

Κωνστάντζα ως πόλεις που ήταν πέρα για πέρα ελληνικές
63
. Το 1915, οι Έλληνες της 

Ρουμανίας ανέρχονταν σε 50.000, συμπεριλαμβανομένων και των περισσότερων 

εμπόρων που έλεγχαν τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και του Κάτω Δούναβη
64

. 

Σε διάφορες απογραφές πληθυσμού στη Ρουμανία κατά τον  20
ο
 αιώνα, προκύπτουν 

τα εξής στοιχεία αναφορικά με τον ελληνικό πληθυσμό της χώρας: το 1930 

καταγράφηκαν επίσημα 26.495 Έλληνες
65
, 3.940 το 1992

66
 και 6.513 το 2002

67
 

(0,02%), ωστόσο ο πραγματικός αριθμός των Ελλήνων της Ρουμανίας ήταν 

οπωσδήποτε αρκετά μεγαλύτερος.  

Σε αυτές, το υπάρχον διαμορφωμένο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο τους δίνει 

τη δυνατότητα απρόσκοπτα να ενταχθούν τόσο στην οικονομική όσο και στην 

πολιτική ζωή του νέου τόπου. Δεν είναι λίγοι αυτοί που κατέλαβαν αξιώματα και 

μάλιστα σημαντικά
68
. Βέβαια, η πιο γνωστή από όλες τις παροικίες που ιδρύθηκαν 

                                                      
60 Κ. Δ.  Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

32 - 33.  
61 Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην 

Ελλάδα(1830 – 1922), Θεμέλιο, 1975, σ. 296. 
62 Κ. Δ.  Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

33. 
63 Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή…, ό.π. σ. 297. 
64 Ό.π., σ. 296-297. 
65 P. Derer, «Έλληνες στη Ρουμανία. Η παρουσία τους στην αρχιτεκτονική και τη δημιουργία των πόλεων», στον 

τόμο Ε. Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του 

πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του μείζονος Ελληνισμού, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 

49. 
66 Ό.π., σ. 50. 
67 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, A. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

33. 
68 Ό.π. σ. 32. 
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εκεί ήταν το Ιάσιο. Στην πόλη αυτή μεταλαμπαδεύτηκε η ελληνική πολιτιστική 

κληρονομιά και μάλιστα καρποφόρησε, μιας και εκεί ιδρύθηκαν εκπαιδευτήρια αλλά 

και σπουδαίο πανεπιστήμιο. Σε εμάς είναι γνωστή μιας και συνδέθηκε με τη Φιλική 

Εταιρεία, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 

Στο Δραγατσάνι, στις 7 Ιουνίου 1821, είχαμε την καταστροφή του Ιερού Λόχου. 

Σίγουρα δεν είναι τυχαίο το ότι η Ελληνική Επανάσταση άρχισε από τις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Μπορεί  ο ελληνικός πληθυσμός να ήταν μειοψηφία, 

όμως η επιρροή του ήταν σημαντική
69

. 

Το διάστημα αυτό που εξετάζουμε οι Έλληνες κατάφεραν να γίνουν 

ιδιοκτήτες βιομηχανιών και να εκμεταλλευτούν αγροτικές εκτάσεις. Όμως δεν τα 

κατάφεραν μόνο στον οικονομικό τομέα. Κατάφεραν να οργανωθούν από την πρώτη 

στιγμή σε κοινότητες, ίδρυσαν εκκλησίες και σχολεία. Έτσι, ιδρύθηκαν ελληνικές 

κοινότητες σε πολλές πόλεις της Ρουμανίας (Βουκουρέστι (Bucureşti), Κωνστάντσα 

(Constanţa), Βραΐλα (Braila), Γαλάτσι (Galaţi),  Σουλινά (Sulina), Τούλτσεα (Tulcea), 

Πλοέστι (Ploieşti), Μπρασόβ (Braşov), Τυργκόβιστε (Târgovişte), Ιάσιο (Iaşi), 

Πιάτρα Νεάμτς (Piatra Neamţ), Πραχόβα (Prahova), Πιτέστι (Piteşti), Καλαράσι 

(Calaraşi), Κραϊόβα (Craiova), Οράντεα (Oradea), Κλουζ (Cluj), Καλαφάτη (Calafat), 

Μαγκάλια (Mangalia), Τζιούρτζιου (Giurgiu) κ.ά.)
70
. Οι Έλληνες απασχολούνταν σε 

έξι τομείς της ναυσιπλοΐας του Δούναβη. Οι τομείς αυτοί ήταν η πλοιοκτησία, η 

πρακτόρευση, η ναυτική εργασία, η ναυπήγηση, η ολική ή μερική μεταφόρτωση των 

φορτίων των πλοίων και η από ξηράς έλξη των σκαφών. Από τους παραπάνω τομείς, 

οι δυο τελευταίοι έπαψαν να υφίστανται ως βασικοί τρόποι βιοπορισμού από τα μέσα 

του 19
ου

 αιώνα. Πολλοί Έλληνες επίσης ασχολήθηκαν με επαγγελματικές 

δραστηριότητες που ήταν στενά συνδεδεμένες με την ναυτιλία του Δούναβη, όπως το 

εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο, η βιομηχανία και οι τράπεζες
71
. Από την Ελλάδα 

κυρίως εισήγαγαν εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο και ελιές και εξήγαγαν ζώα και ξυλεία
72

. 

Μάλιστα στις παραδουνάβιες πόλεις - Βραΐλα, Γαλάτσι, Τούλτσεα, Σουλινά, όπως 

και στην Κωνστάντζα -  η ελληνική κυριαρχία είχε ως συνέπεια να καθιερωθεί ως 

γλώσσα συναλλαγών η ελληνική
73

. 
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Πρέπει να τονίσουμε πως η οικονομική ευημερία των Ελλήνων και των 

κοινοτήτων τους ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τις διαμορφούμενες σχέσεις μεταξύ 

των δυο κρατών. Μετά τη Φαναριώτικη περίοδο, όταν πλέον δημιουργήθηκε το 

κράτος της Ρουμανίας, δόθηκε έμφαση στις λατινικές ρίζες των Ρουμάνων  και 

πραγματοποιήθηκε στροφή προς το δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό. Η Φαναριώτικη 

περίοδος θεωρήθηκε ως περίοδος που είχε τα χαρακτηριστικά της οικονομικής 

εκμετάλλευσης και της πνευματικής υστέρησης των Ρουμάνων
74

. Στο δεύτερο ήμισυ 

του 19
ου

 αιώνα, η Ελλάδα και η Ρουμανία επεδίωξαν να συνεργαστούν στον τομέα 

της πολιτικής καθώς και στον τομέα του εμπορίου
75
. Ανάμεσα στα ζητήματα που 

επέφεραν εντάσεις στις σχέσεις ήταν τα κληρονομικά δικαιώματα πάνω στην 

περιουσία των Ελλήνων που δεν είχαν απογόνους να διαμένουν στη Ρουμανία
76

. 

Όξυνση επήλθε με το ζήτημα Ζάππα η περιουσία του οποίου περιήλθε στον εξάδελφό 

του Κωνσταντίνο Ζάππα και στο ελληνικό δημόσιο. Αναφορικά με το 

Κουτσοβλαχικό ζήτημα, ένα πλήθος ανθελληνικών άρθρων στον τύπο της Ρουμανίας 

προέτρεπαν τους Ρουμάνους να διακόψουν κάθε συναλλαγή με τους Έλληνες. Αυτό 

επέφερε τη διακοπή των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Τον Οκτώβριο του 1905, η 

κυβέρνηση της Ρουμανίας κατήγγειλε το πρωτόκολλο που αφορούσε το καθεστώς 

των ελληνικών κοινοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, οι ελληνικές κοινότητες έχασαν το 

δικαίωμα να δέχονται δωρεές  ή κληροδοτήματα και οδηγήθηκαν στην οικονομική 

ασφυξία. Μετά το τέλος του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, οι σχέσεις ανάμεσα 

στην Ελλάδα και τη Ρουμανία αναθερμάνθηκαν και συσφίχθηκαν. Αρχικά, στις 12 

Μαρτίου 1928, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ρουμανίας, Ανδρέας 

Μιχαλακόπουλος και Nicolae Titulescu αντίστοιχα, υπέγραψαν στη Γενεύη σύμφωνο 

διαιτησίας και μη επίθεσης. Τον Αύγουστο του 1931, ο Έλληνας πρωθυπουργός 

Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας Nicolae Iorga 

υπέγραψαν στο Βουκουρέστι συμφωνία για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα στο 

Δούναβη όπως επίσης και μια ειδική συμφωνία με βάση την οποία οι ελληνικές 

κοινότητες της Ρουμανίας αναγνωρίζονταν ως νομικά πρόσωπα
77
. Με το βαλκανικό 

σύμφωνο του 1934, οι ρουμανίζοντες Κουτσοβλάχοι εγκαταστάθηκαν στη 

Δοβρουτσά
78

. 

                                                      
74 Σ. Σφέτας, «Το ιστορικό πλαίσιο των Ελληνο-Ρουμανικών πολιτικών σχέσεων (1866-1913) 
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Αξίζει να αναφερθούμε και στους δεσμούς των ομογενών με την πατρίδα που 

όχι μόνο δεν κόπηκαν αλλά εντάθηκαν και το απέδειξαν με τη βοήθεια που 

προσέφεραν σε αυτή. Σταχυολογώντας από τον τύπο της εποχής μπορούμε να 

δείξουμε άπειρες συμπεριφορές αρωγής. Ενδεικτικά: «Οι εν Γαλαζίω της Ρουμανίας 

αδελφοί Νεγρεπόντη εδήλωσαν από τούδε ότι θέλουσι προσφέρει ετησίως προς τον 

εν Αθήναις σύλλογον προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων δραχ. 2,500»
79

. 

Αλλού: «Ο εν Βραΐλα αποβιώσας ομογενής Νικόλαος Δημόπουλος αφήκε διά 

διαθήκης αυτού τα εξής ποσά εξ ων καταδείκνυται η άκρα φιλοπατρία και η 

φιλανθρωπία του ανδρός· 1000 καισαροβασιλικά φλωρία εις την εθνικήν τράπεζαν 

προς συντήρησιν σχολείων εν τη ιδιαιτέρα αυτού πατρίδι Δομινά της Πελοποννήσου. 

600 φλ. προς υπανδρείαν απόρων κορασίων καταγομένων εκ της πατρίδος αυτού. 500 

φλ. εις την διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων Σύλλογον εν Αθήναις. 200 φλ. εις 

Πανεπιστήμιον. 200 φλ. εις τον εθνικόν στόλον, 200 εις το Αμαλίειον 

ορφανοτροφείον, 100 εις το εν Πειραιεί σχολείον των απόρων»
80

. Και «Εν Βραΐλα 

απεβίωσεν ο Λουκάς Κωνσταντίνου εκ Σελτσίων της Μακεδονίας.  Ο μακαρίτης μετά 

πολλών μόχθων αποκτήσας περιουσίαν ενταύθα δεν ελησμόνησε θνήσκων την 

πατρίδα του, αλλά διέθεσεν αυτήν ούτως ώστε και εν τω μέλλοντι να εξακολουθώσι 

διατηρούμενα τα υπ’ αυτού εν τη γενεθλίω Σέλτσια ιδρυθέντα 2 σχολεία, προς δε 

τούτοις και ποσόν τι προς υπανδρείαν πτωχών κορασίων»
81
. Θα τελειώσουμε με 

τούτο μιας και τα ευρήματα δεν έχουν τελειωμό. «Ουδείς γνωρίζει την Ελένην 

Δημάδη. Η πτωχή αύτη, εξ Ιωαννίνων γραία εν Βραΐλα ευρισκομένη, επαρουσιάσθη 

προ τίνων ημερών εις τον εκεί ημέτερον πρόξενον κύριον Λεονάρδον και διά της 

ιδιαζούσης αυτή προφοράς τον ερωτά:  «Άκουσα πως εδώ μαζεύετε παράδες, κυρ 

πρόξενε, ειν’ αλήθεια; - Ναι, απαντά ο κ. Λεονάρδος, αλλ’ όχι δι’ ελέη, τοιαύτα 

διανέμει η επιτροπή. Η γραία Ηπειρώτις αντί άλλης απαντήσεως εξάγει χρυσούν 

δακτύλιον και προσφέρουσα αυτόν εις τον πρόξενον τω λέγει υπερηφάνως: "Ήλθα 

διά να δώσω και όχι να μου δώσουν. Πάρε αυτό για τα Γιάννενα που τ’ αφήκα μικρή, 

και σν τα θυμούμαι ματώνει η καρδιά μου. Είμαι φτωχή δεν έχω άλλο απ’ αυτό· οι 

πλούσιαις ας δώσουν τα διαμάντια τους να ελευθερωθούν τα καϋμένα τα Γιάννενα". 

Ο κ. Λεονάρδος δακρύων εδέχθη την προσφοράν και έπεμψεν προς τον 

                                                      
79 Εφημ. «Αυγή», 12 Ιανουαρίου 1874. 
80 Ό.π., 27 Ιουνίου 1874. 
81 Ό.π., 26 Μαΐου 1875. 
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πρωθυπουργόν με την παράκλησιν να κατατεθή μεταξύ των εν τω υπουργείω των 

εξωτερικών κειμηλίων»
82

. 

Ελληνικά σχολεία υπήρχαν κατά την περίοδο που εξετάζουμε και στο 

Πλοϊέστι, στην Ολτένιτσα και στο Καλάρασι
83

. 
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83 Ş. Petrescu, Οι Έλληνες ως «άλλοι» στη Ρουμανία. Η εσωτερική οικοδόμηση του ρουμανικού έθνους – κράτους 

κατά τον δέκατο ένατο αιώνα και οι Έλληνες, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2014, σ. 300. 
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2.4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΡΙΝ 

ΤΟ 1945 

 

 

2.4.1. Φορείς και μορφές Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

 

Πρώτιστο μέλημα των αποίκων ήταν το χτίσιμο σχολείων. Μέσω του 

μηχανισμού της οργανωμένης εκπαίδευσης θα διδασκόταν η γλώσσα και οι αξίες του 

ελληνικού πολιτισμού και θα επιτυγχάνονταν η συνέχισή του και η διαιώνισή του. Η 

πορεία των σχολείων ήταν παράλληλη με την πορεία των σχέσεων ανάμεσα στη 

Ρουμανία και την Ελλάδα. Όταν οι σχέσεις ήταν αρμονικές, δεν διαταρασσόταν η 

λειτουργία τους. Στην αντίθετη περίπτωση τα σχολεία ήταν τα πρώτα θύματα. 

Θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε  το κουβάρι του ιστορικού χρόνου για να 

αναδειχθούν οι δυσκολίες και οι οραματισμοί μαζί με τους αγώνες των κοινοτήτων 

και τις διώξεις τους κατά τους τελευταίους αιώνες. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη 

προσπάθεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολείου στα εδάφη της ρουμανικής γης.  

Από τις μαρτυρίες που έχουμε το ρίζωμα της ελληνικής παιδείας ανάγεται 

στον 15
ο
 αιώνα. Η πρώτη  προσπάθεια λειτουργίας ελληνικού σχολείου τότε έγινε 

στο Μπρασόβ. Στο ελληνικό σχολείο του Μπρασόβ, τα μαθήματα διδάσκονταν στα 

ελληνικά και τα παρακολουθούσαν μαθητές ελληνικής καταγωγής αλλά και μαθητές 

γερμανικής, ουγγρικής και αργότερα ρουμανικής καταγωγής
84

. 

Το 17
ο
 αιώνα στο Ιάσιο ο Ρουμάνος ηγεμόνας Βασίλειος Λούπου (1634-

1653), γνωστός ως φιλλέληνας, εισήγαγε την ελληνική γλώσσα στην Εκκλησία μαζί 

με τη σλαβική
85
. Επιπλέον, ο Λούπου επιφόρτισε μοναχούς με το καθήκον να 

διδάξουν στα παιδιά Ρουμάνων ευγενών τα ελληνικά, ενώ στο μοναστήρι των Τριών 

                                                      
84 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, A. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 
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85 Δ. Οικονομίδης, «Ελληνο-Ρουμανικές  σχέσεις», Ανάτυπον εκ του τόμου ΟΖ’ του Περιοδικού «Αθήνα», Αθήνα 

1979, σελ. 64. 
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Ιεραρχών του Ιασίου εγκατέστησε ένα ελληνικό τυπογραφείο. Ως εκ τούτου 

θεωρείται ο θεμελιωτής των ελληνικών γραμμάτων στο Ιάσιο
86

.  

Το 1678 πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η ίδρυση της Ελληνικής 

Ακαδημίας από τον ελληνορουμάνο Σερμπάν Καντακουζηνό. Η Ελληνική Ακαδημία 

αρχικά ήταν εγκατεστημένη στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα και γύρω της 

συγκεντρώθηκαν σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Έλληνας σοφός θεολόγος 

Γερμανός Αιτωλός, που ήταν Μητροπολίτης Νύσσης, και ο Σεβαστός Κυμινήτης. Το 

1792 η Ακαδημία μετεγκαταστάθηκε για πολύ λίγα χρόνια στα κελιά της Ιεράς 

Μονής Doamna Balasa και το 1803 φιλοξενήθηκε στα κελιά του Ι. Ν. Magureanu. 

Αυτό το πνευματικό ίδρυμα ήταν το κέντρο της Φιλοσοφίας και των επιστημών του 

Διαφωτισμού. Πνευματικός του καρπός ήταν οι μεταφράσεις πολλών ελληνικών 

βιβλίων στη ρουμανική γλώσσα και ως αποτέλεσμα αυτού ο επηρεασμός της 

ρουμανικής λογοτεχνίας
87
. Ο ίδιος μάλιστα Μητροπολίτης, κατά παραγγελία του 

ηγεμόνα της Βλαχίας Σερμπάν Καντακουζηνού, μετέφρασε την Αγία Γραφή στη 

ρουμανική γλώσσα το 1688, Περίπου δέκα χρόνια αργότερα το 1687 μαζί με την 

Ακαδημία λειτούργησε στο Βουκουρέστι και η Σχολή Αναγνωσμάτων. Οι καθηγητές 

που δίδασκαν σε αυτή ήταν Έλληνες
88

. 

Περνώντας στο 18
ο
 αιώνα και στις αρχές του, στο Ιάσιο το Φεβρουάριο του 

1707 από τον βοεβόδα Αντιόχ Καντεμίρ ιδρύθηκε η Ελληνική Ακαδημία και η 

βιβλιοθήκη της πλουτίστηκε από τις δωρεές βιβλίων που έκανε προς αυτή ο 

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος Νοταράς
89
. Η επακολουθήσασα έκρηξη του 

Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1711 είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της σχολής μέχρι 

την άνοιξη του 1714 οπότε και ξαναλειτούργησε. Ηγεμόνας τώρα της Μολδαβίας 

είναι ο πρώτος Φαναριώτης Νικόλαος Μαυροκορδάτος (1711-1715) και η δύναμη 

του Ελληνισμού στην ομώνυμη περιοχή φτάνει στο απόγειό της. Η σχολή είναι υπό 

την εποπτεία του ηγεμόνα και αναδιοργανώνεται από τον Χρύσανθο Νοταρά
90
. Το 

1774 η σχολή αναβαθμίζεται και αποκτάει εξειδίκευση μιας και οι κατευθύνσεις που 

αποκτάει η Ακαδημία έχουν περιεχόμενο φιλολογικό, θεολογικό, μαθηματικό και 

φυσικό. Συνάμα σπουδαίοι Έλληνες καθηγητές διδάσκουν εκεί, ανάμεσα στους 
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οποίους ο Νικ. Τζερτζούλης και ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ
91

. Η Ακαδημία σταμάτησε να 

λειτουργεί μετά το 1821 κατόπιν απόφασης των οθωμανικών αρχών, διότι 

θεωρούνταν κέντρο επαναστατικό
92
. Την ίδια περίοδο στο Ιάσιο λειτούργησε 

ελληνική Μηχανική Σχολή
93
. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως στο Ιάσιο, στα χρόνια 

διακυβέρνησης του Γρηγορίου Γ′ Γκίκα, πραγματοποιήθηκε η ίδρυση του πρώτου 

δημόσιου ελληνικού σχολείου της πόλης, ενώ αργότερα πολλά σλαβικά σχολεία 

μετατράπηκαν σε ελληνικά
94

. 

Την χρονολογία 13 Απριλίου 1765, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με 

διασωζόμενο χρυσόβουλο του ηγεμόνα Γρηγορίου Αλ. Γκίκα, πραγματοποιήθηκε η 

ίδρυση ενός σχολείου στο μοναστήρι Μαυρομόλου στο Γαλάτσι, στο οποίο τα 

μαθήματα διδάσκονταν στην ελληνική γλώσσα
95

.  

Το 1766 και στο Σιμπίου ιδρύθηκε ελληνικό σχολείο. Τα μαθήματα τα οποία 

διδάσκονταν ήταν τα ελληνικά, μαθήματα ηθικής και κοινωνιολογίας, αριθμητική, 

γερμανικά καθώς και μαθήματα σχετικά με την Αγία Γραφή και τη Δογματική. 

Επίσης, στο εν λόγω σχολείο τα παιδιά μάθαιναν προσευχές στα ελληνικά και ήταν 

υποχρεωμένα από το πρόγραμμα σπουδών να παρίστανται σε θρησκευτικές 

ακολουθίες μαζί με τους καθηγητές τους. Μερικοί από τους σημαντικότερους 

καθηγητές του σχολείου ήταν οι παρακάτω: Δημήτριος Χατζηπολίτης (1781-1782), 

ιερομόναχος Δαμασκηνός (1798-1800/1821-1822), Χριστόδουλος Χατζηιωάννου 

(1800-1802), Φίλιππος Μόσχος (1826). Ο πιο σημαντικός από τους δωρητές του 

σχολείου ήταν ο έμπορος Χατζή Κωνσταντίνος Ποπ, που ήταν ελληνικής καταγωγής. 

Μέχρι τις μέρες μας διασώζονται κατάλογοι με τα ονόματα των μαθητών που 

φοίτησαν στο σχολείο, τα ονόματα των διδασκόντων καθώς και λίστες όπου 

αναγράφονταν τα βιβλία που διέθετε η βιβλιοθήκη του σχολείου
96

.     

Τον 19
ο
 αιώνα έχουμε άνθιση, παρά τα κατά καιρούς προβλήματα στις 

σχέσεις των δυο κρατών, στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Τα έτη 1803-1860 στο 

Βουρλάτιο λειτουργούσε εκκλησιαστικό σχολείο, το οποίο στεγαζόταν στα κελιά που 

βρίσκονταν δίπλα στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σε αυτό το σχολείο υπήρξαν 
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μαθητές οι μελλοντικοί δάσκαλοι, ψάλτες και πιθανόν ιερείς των περιοχών γύρω από 

το Βουρλάτιο
97

.  

Στο Πιτέστι, μετά το 1820 λειτούργησαν 8 ιδιωτικά σχολεία. Στην ίδια πόλη 

το 1833 ιδρύθηκε το Εθνικό Σχολείο και τρία χρόνια αργότερα ο Επίσκοπος Ιλαρίων 

Γεωργιάδης ίδρυσε Θεολογικό Σεμινάριο. Το εγχείρημα τούτο άντεξε στο χρόνο και 

σήμερα έχει αναβαθμιστεί σε Θεολογική Σχολή. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικά 

υπήρξαν και το σχολείο του Νικόλαου Μυτιληναίου που ιδρύθηκε το 1820 καθώς και 

το σχολείο του Ιωάννη Αργύρη, που ιδρύθηκε μετά το 1846
98

.  

Το 1840, από στατιστικά στοιχεία γνωρίζουμε πως στο έδαφος της Ρουμανίας 

λειτουργούσαν 28 ελληνικά σχολεία. Τα δύο από αυτά λειτουργούσαν στην πόλη 

Πράχοβα
99

.  

Το 1838 στην πόλη Κραϊόβα γίνεται αναφορά για ύπαρξη και λειτουργία 

ελληνικού σχολείου. Το σχολείο λειτουργούσε με δαπάνες των μελών της ελληνικής 

κοινότητας
100

. 

Στο Γαλάτσι επίσης ιδιαίτερα αξιόλογα υπήρξαν τα εκπαιδευτήριο του 

καθηγητή Κουμπάρη (1847-1848) καθώς και εκείνο των Μητρόπουλου και Τέτση 

που ιδρύθηκε το 1882 και λειτούργησε για τα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι το 1885
101

. 

Το 1857 ιδρύθηκε στο Γαλάτσι το «Ινστιτούτο» Βενιέρη με διευθυντή τον Αναστάσιο 

Βενιέρη
102
. Σε ανταπόκριση της εφημερίδας «Αυγή», στις 14 Ιουλίου 1875 

γνωρίζουμε: «Η σχολή άγουσα το ΙΣΤ’ από της συστάσεως αυτής έτος θεία συνάρσει 

προοδεύει, καίτοι διά μόνων των μετρίων και πολλάκις μη ασφαλώς διδάκτρων 

συντηρουμένη. Κατά το χρονιόν τούτο διάστημα ενεγράφησαν εν των μητρώο 

μαθηταί 1184 τον αριθμόν, εξ ων 40 κατά μέσον όρον εδιδάσκοντο δωρεάν. Εκ των 

αποφοιτησάντων 987 οι μεν ετράπησαν εις διάφορα έργα του κοινωνικού βίου προ 

πάντων γραφικά, οι δ’ ευπορώτεροι μετέβησαν και αλλαχού χάριν ευρυτέρων 

σπουδών. Οι δε κατά το παρελθόν έτος εγγραφέντες ανέρχονται εις  196, 

διαιρούμενοι εις εσωτερικούς, ημιεσωτερικούς και εξωτερικούς. Καθηγηταί και 
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διδάσκαλοι της ελληνικής, γαλλικής, γερμανικής, ρωμανικής και ιταλικής εισίν οι 

πάντες 16. Τα ελληνικά διδάσκονται συμφώνως προς τους εν Ελλάδι ισχύοντας 

κανονισμούς των αλληλοδιδακτικών, ελληνικών σχολείων και γυμνασίων»
103

. 

Το έτος 1858, πραγματοποιήθηκε στο Γαλάτσι η ίδρυση του Ελληνικού 

Εμπορικού Ινστιτούτου με την έγκριση της κυβέρνησης της Ηγεμονίας. Στον 

κανονισμό της σχολής του 1859, η σχολή αναφέρεται ως «Ελληνικόν 

Εκπαιδευτήριον», δίχως πια να αναφέρεται ο εμπορικός χαρακτήρας του ιδρύματος. 

Το 1865 ιδρύεται η Ελληνική Σχολή Αρρένων, της οποίας τη λειτουργία 

χρηματοδοτούσε η ελληνική κοινότητα και στην οποία φοιτούσαν κυρίως φτωχά 

παιδιά
104

. 

Η Ελληνική Σχολή θηλέων ιδρύθηκε το έτος 1884. Στο εν λόγω σχολείο 

φοιτούσαν μαθήτριες πολλών εθνικοτήτων, με τις πιο πολλές να είναι ελληνικής 

καταγωγής
105

. 

Στις 2 Οκτωβρίου 1881 ιδρύθηκε στο Γαλάτσι το ελληνικό «Εκπαιδευτήριον 

Κορασίων». Πρώτη διευθύντρια του υπήρξε η Αγλαΐα Λεβίδου
106

. 

Στην πόλη λειτουργούσε και η σχολή του διδάκτορα φιλοσοφίας Χ Π. 

Μητρόπουλου, για την ύπαρξη της οποίας υπάρχουν αναφορές πριν από το 1857. Το 

1872, η σχολή αναφέρεται ως «Ελληνικόν Λύκειον». Το 1877, το «Ελληνικόν 

Λύκειον» καθώς και το «Ινστιτούτο» του Βενιέρη χαρακτηρίζονται από τον ελληνικό 

τύπο ως «πολύ γνωστά και προσφέροντα τόσα ευεργετήματα στον ελληνισμό της 

Ρουμανίας»
107

. 

Το Σεπτέμβριο του 1887 πραγματοποιήθηκε η ίδρυση του Λυκείου θηλέων 

της ελληνικής κοινότητας του Γαλατσίου. Η πρώτη διευθύντρια του σχολείου αυτού 

ήταν η Μαρία Βόλου
108

.  

Το 1897 λειτουργεί η Σχολή θηλέων Καρδαμίτση και το επόμενο έτος 

ιδρύεται το οικοτροφείο θηλέων, με διευθύντρια την Αγγελική Δρίκουλη
109
. Για αυτή 

η εφημερίδα «Το Άστυ» γράφει: «Η νέα αύτη διευθύντρια, αριστούχος του 

Αρσακείου Αθηνών, διεκρίθη καθ’ όλας τας σπουδάς της, κάτοχος δε και της 

γαλλικής γλώσσης, ην εν Κωνσταντινουπόλει εσπούδασεν, απέκτησε μόρφωσιν 
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εγκυκλοπαιδικήν. Δεν αμφιβάλλομεν λοιπόν ότι υπό την συνετήν διεύθυνσίν της θα 

προαχθή εις ακμήν και πρόοδον έτι μείζονα το λαμπρόν αυτό Παρθεναγωγείον, όπερ 

περιβάλλουσι μετά πατριωτικής όντως υποστηρίξεως ου μόνον οι εν Ρουμανία 

ομογενείς, αλλά και εις τα γειτονικά Βαλκάνια κράτη εγκατεστημένοι ομόφυλοι. Η 

εξαιρετική κατάρτησις της νέας διευθυντρίας και το σεμνοπρεπές του ήθους αυτής 

παρέχουσι την εγγύησιν, ότι το Παρθεναγωγείον αυτό θ’ αποβή όντως ελληνοπρεπές 

και εθνικόν Λύκειον, άξιον της ενθέρμου υποστηρίξεως των ομογενών εν 

Ρουμανία»
110

. 

Τα πρώτα ελληνικά σχολεία στο Γιούργεβο ιδρύθηκαν το 1843. Το πρώτο 

διέκοψε τη λειτουργία του το 1846 και το δεύτερο το 1848
111

. 

Το 1847 ιδρύθηκε ένα ακόμη ελληνικό σχολείο στο Γιούργεβο κατόπιν 

ενεργειών του νομάρχη της πόλης Κωνσταντίνου Βηλαρά. Διευθυντής του σχολείου 

υπήρξε ο Κωνσταντίνος Κόκκινος και στο σχολείο διδάσκονταν ελληνικά, ρουμανικά 

και γαλλικά, όπως και στα περισσότερα σχολεία της Ρουμανίας. Το σχολείο διέκοψε 

τη λειτουργία του το 1853, περίοδο κατά την οποία το σχολείο διέθετε 50 – 60 

μαθητές
112

. 

Τα χρόνια 1853-1860, οι Έλληνες δεν είχαν δικό τους σχολείο στο Γιούργεβο. 

Οι Ελληνικές οικογένειες τότε μόρφωναν τα παιδιά τους παρέχοντάς τους ιδιωτικά 

μαθήματα από το δάσκαλο Δανιήλ (παρέδιδε μαθήματα από το 1829 ως το 1876 όταν 

και πέθανε) και από άλλους εκπαιδευτικούς. Η κοινότητα απέκτησε σχολείο, την 

Ελληνική σχολή,  με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας το 1860 και διευθυντής του 

ήταν ο Στέφανος Σολωμονίδης. Από τον τύπο της εποχής μαθαίνουμε ότι στη σχολή 

το έτος 1871 φοιτούσαν 50 μαθητές διαιρεμένοι σε πέντε κλάσεις «ων αι ανώτεραι 

παραδίδονται γυμνασιακά μαθήματα»
113
. Το 1877 έκλεισε όπως και σχεδόν όλα τα 

άλλα. Ο λόγος ήταν το ξέσπασμα της επανάστασης κατά των Τούρκων. Το 1879, το 

σχολείο επαναλειτούργησε με διευθυντή τον Νικόλαο Παπακωστέα. Το 1882, ο 

Στέφανος Σολομωνίδης έγινε για μία ακόμη φορά διευθυντής του σχολείου. Το 

σχολείο τότε διέθετε περίπου 50 με 60 μαθητές
114

. 
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Στην Κωστάντζα λειτούργησε Ελληνικό σχολείο αρρένων από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1860
115
. Ανάμεσα στο 1864-1867 η ελληνική κοινότητα κατασκεύασε 

ελληνικό σχολείο, σε ιδιόκτητο κτίριο, το οποίο οικοδομήθηκε από τα μέλη της
116

. 

Την ίδια περίοδο στην Κωστάντζα λειτούργησαν και κάποια ιδιωτικά σχολεία, όπως 

εκείνο που οργανώθηκε από το Λευκαδίτη λόγιο Διονύσιο Κοντογεώργη μαζί με τον 

πατέρα του Πάνο, πρώην καθηγητή της Ιονίου Ακαδημίας. Τα σχολεία έκλεισαν και 

εδώ το διάστημα 1877-1878 και ξανάνοιξαν το 1879 και αναδιοργανώθηκαν την 

περίοδο 1881-1885 από τον Αντώνιο Οικονόμου. Προς το τέλος του 19
ου

 αιώνα, στην 

Κωνστάντζα λειτουργούσε και ένα παρθεναγωγείο. Όλα αυτά τα σχολεία 

σταμάτησαν να λειτουργούν την περίοδο 1905 – 1908, όταν διακόπηκαν οι 

διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και την περίοδο 1916 – 

1918, όταν η Ρουμανία βρέθηκε υπό την κατοχή Γερμανών και Βουλγάρων
117

. 

Το 1833 λειτουργούσαν στη Βραΐλα δύο ελληνικά σχολεία. Πέντε χρόνια 

αργότερα, το 1838, στην πόλη υπήρχαν πλέον τέσσερα σχολεία Ελλήνων, κανένα 

τους όμως δεν είχε λάβει αναγνώριση από τη σχολική Εφορεία. Το 1842 συναντάμε 

μόνο ένα ιδιωτικό σχολείο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Η μείωση 

τούτη επήλθε γιατί οργανώθηκε το πρόγραμμα ξένων γλωσσών στο εθνικό δημόσιο 

σχολείο και προσέλκυσε μια πολύ μεγάλη μερίδα των μαθητών
118
. Το 1866 ιδρύθηκε 

Παρθεναγωγείο. Ήταν δωρεά του ηγουμένου Χρύσανθου Πενέτη του μοναστηριού 

Hurez, με υποχρεωτική γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων την ελληνική. Προς το 

τέλος της δεκαετίας του 1860 στην ίδια πόλη ιδρύθηκαν κατώτερο αρρεναγωγείο και 

παρθεναγωγείο. Το επίτευγμα τούτο ήταν αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας των 

ελληνικών συλλόγων και απευθυνόταν στους άπορους ελληνόπαιδες. Σε δημοσίευμα 

της εποχής διαβάζουμε: «Ο γενναίος αρωγός της Σχολής των απόρων παίδων κ. Μ. 

Κατσίμπαλης εδωρήσατο εις την Σχολήν των απόρων παίδων του Φιλανθρωπικού 

Συλλόγου της Βραΐλας πεντήκοντα θερινούς πίλους, εις δε τα πτωχά κοράσια του 

Παρθεναγωγείου του φιλομούσου Συλλόγου τριάκοντα»
119
. Μέχρι τις αρχές του 20

ου
 

αιώνα ιδρύθηκαν και πολλά ιδιωτικά σχολεία, θηλέων και αρρένων, κυρίως στις 

δεκαετίες του 1870 και 1880. Εκείνη την εποχή αρχίζουν να οργανώνονται 

                                                      
115 Δ. Κοντογεώργης, «Κωνστάντζα», Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, 2007 

(http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11131). 
116 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

67. 
117 Δ. Κοντογεώργης, «Κωνστάντζα», Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, 2007 

(http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11131). 
118 C. Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, ό.π., σ. 84. 
119 Εφημ. «Αυγή», 17 Ιουνίου 1874. 
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συστηματικά, με βάση κανόνες της ελληνικής κοινότητας που είχαν εναρμονιστεί με 

τους κανόνες που είχε θεσπίσει το Υπουργείο Παιδείας
120
. Ανάμεσα στα σχολεία που 

λειτούργησαν ήταν: το σχολείο του ιερέα Φιάμπολη το έτος 1877, που διηύθυνε ο 

Γ.Δ. Χρυσοχοΐδης. Η σχολή θηλέων της ελληνικής κοινότητα  ιδρύθηκε το 1882 και 

είχε ως διευθύντρια την Πολυξένη Λαμπαδοπούλου. Το εκπαιδευτήριο «Φως», που 

διηύθυναν οι Σπετσιέης και Σπορίδης, καθώς και η σχολή αρρένων που ιδρύθηκε το 

1869
121
. Κάποια από αυτά με το πέρασμα του χρόνου μετατράπηκαν σε κοινοτικά. 

Τέτοια ήταν το 1898 το Λύκειο «Πρόοδος», που υπήρχαν σχέδια για τη συγχώνευσή 

του με το κοινοτικό σχολείο και η σχολή Γεωργίου Χρυσοχοΐδη
122
. Το 1905, με το 

ξέσπασμα της ελληνορουμανικής κρίσης η κυβέρνηση έκλεισε σχεδόν όλα τα 

σχολεία της πόλης. Το 1910 λειτούργησε εκ νέου το κοινοτικό αρρεναγωγείο, ενώ 

λίγο πριν το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ιδρύθηκε και Παρθεναγωγείο
123

. 

Το διάστημα 1830-1839 τα ελληνικά σχολεία που λειτουργούσαν στο 

Βουκουρέστι έφταναν τα 11
124
. Κατά τα έτη 1830-1870, παρατηρείται ότι τα 

ελληνικά ιδιωτικά σχολεία ήταν πολύ περισσότερα σε σύγκριση με τα ιδιωτικά 

σχολεία των Ρουμάνων και άλλων ξένων
125

. 

Το 1832, σε εκείνο το ιδιωτικό σχολείο που είχε διευθυντή τον Αντώνιο 

Σταματόπουλο, οι γλώσσες διδασκαλίας των μαθημάτων ήταν η ελληνική, η γαλλική 

και η γερμανική. Στο σχολείο που ήταν διευθυντής ο Ζαχαρίας Νενοβίτσι, τα 

μαθήματα διδάσκονταν στα ελληνικά και τα ρουμανικά, ενώ στο σχολείο που 

βρισκόταν υπό τη διεύθυνση του Ιωάννη Μυτιληναίου, η διδασκαλία 

πραγματοποιείτο στα ελληνικά και τα γαλλικά. Αυτά τα τρία μικτά σχολεία 

αριθμούσαν συνολικά 61 μαθητές
126

. 

Το 1832, 218 μαθητές φοιτούσαν στα σχολεία του Βουκουρεστίου όπου 

διδασκόταν η ελληνική γλώσσα, το 1838 φοιτούσαν 304 και το 1839 μόλις 136
127

. 

Το 1859, από αναφορά στο σχολείο των αδελφών Χρηστίδη που συναντάται 

εντός της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Ποπέσκου, μαθαίνουμε ότι στο σχολείο 

                                                      
120  C. Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, ό.π. σ. 88. 
121 Ό.π., σ. 88 – 90. 
122 Ό.π., σ. 92 και Δ. Κοντογεώργης, «Βραΐλα»  Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, 2008 

(http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11171). 
123 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π, σ. 

51. 
124 Ά. Ταμπάκη, «Οι δραστηριότητες των ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία. Η λειτουργία τους μέσα από τα 

κοινά, την εκκλησία, τα σχολεία, τον περιοδικό τύπο, τις εκδόσεις, την πολιτική δραστηριότητα. Στη Βραΐλα, στο 

Γαλάτσι», εφημ. «Το Βήμα», 5-10-1997, (http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=91910). 
125 C. Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, ό.π. σ. 36. 
126 Ό.π. 
127 Ό.π.   
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αυτό διδάσκονταν σε εξωτερικούς μαθητές και οικοτρόφους οι εξής τρεις γλώσσες: 

τα ελληνικά, τα ρουμανικά και τα γαλλικά
128

. Το 1870 ιδρύθηκε από το Θωμά 

Πασχίδη σχολείο
129
. Από τεκμηριωμένες πληροφορίες που διαθέτουμε για το σχολείο 

αυτό, γνωρίζουμε πως εκεί διδασκόνταν τα ελληνικά, τα ρουμανικά, τα γαλλικά, τα 

γερμανικά και τα λατινικά. Από τα μαθήματα: Ιστορία, Γεωγραφία, Μυθολογία, 

Κατήχηση και Ιερά Ιστορία
130
. Κατά το διάστημα αυτό, λειτουργούσε και σχολείο 

αρρένων για τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Η ίδρυση αυτού του σχολείου 

πραγματοποιήθηκε με τις προσπάθειες που κατέβαλε ο γενικός πρόξενος Κλεόβουλος 

Ραγκαβής και με χρηματοδότηση της ελληνικής κοινότητας. Το σχολικό έτος 1875-

1876, κατά το πρώτο εξάμηνο, οι μαθητές που φοιτούσαν στο παραπάνω ανέρχονταν 

στους 16, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο ο αριθμός των μαθητών έφτασε τους 35
131
. Στις 

18 Ιουνίου 1885 από  μια ανταπόκριση της εφημερίδας «Ακρόπολις» μαθαίνουμε 

πως: «τρία ελληνικά σχολεία έμειναν μόνον εν όλη τη Ρουμανία, τα οποία αντέσχον 

εις τους καταθλιπτικούς κατά των Ελλήνων ειδικώς νόμους»
132
. Αυτά τρία σχολεία 

ήταν τα δυο στο Βουκουρέστι: ένα αρρεναγωγείο κι ένα παρθεναγωγείο τα οποία 

διευθύνονταν από τον κύριο και την κυρία Παπαδοπούλου και εκπαίδευαν περίπου 40 

ελληνόπαιδες. Το τρίτο ήταν στο Γαλάτσι, το οποίο διευθύνονταν από τον Κουμπάρη, 

διότι ο ιδρυτής αυτού Τέτσης είχε προ τριών ετών κατηγορηθεί «επί προσβολή κατά 

των ηθών»
133
. Ο λόγος που κλείνουν, όπως λέει ο υπουργός: «τα σχολεία ταύτα είναι 

εστία ανηθικότητας»
134
. Αξίζει να παραθέσουμε το γεγονός, όπως περιγράφεται από 

την εφημερίδα, για τον οποίο έκλεισε το Παρθεναγωγείο. Έκλεισε: «διότι ο 

Ρωμούνος επιθεωρητής των σχολείων είχεν αθεμίτους σχέσεις μετά μιας 

διδασκαλίσσης Ρωμουνίδος. Τις σχέσεις δε ταύτας η εφορία εννοήσασα απέβαλεν εκ 

της σχολής την ρωμουνίδα διδασκάλισσαν. Ο επιθεωρητής πνέων μένεα κατά των 

αποβαλόντων εκ του σχολείου την ερωμένην του, κατώρθωσε διά του εντίμου 

υπουργού της Παιδείας να κλείση το Παρθεναγωγείον δι’ ενός απλουστάτου 

Διατάγματος λέγοντας ότι τα ελληνικά σχολεία είναι ανήθικα και επομένως κατά τον 

νόμο πρέπει να κλεισθώσι»
135
. Η ίδρυση των Παρθεναγωγείων στις κοινότητες 

(Βουκουρέστι, Βραΐλα, Γαλάτσι, Κωνστάντζα) αναδεικνύει  πρώτιστα την ανάγκη για 

                                                      
128 Ό.π.  
129 Εφημ. «Ίρις», 18 Ιουνίου 1871. 
130 Εφημ. «Ίρις», 10 Ιουλίου 1871. 
131 Μ. Μαρινέσκου –Χύμου, Ελληνορουμανικές πνευματικές σχέσεις, Τροχαλία, 1995, σ. 135. 
132 Εφημ. «Ακρόπολις», 18 Ιουνίου 1885. 
133 Εφημ. «Ακρόπολις», 28 Μαρτίου 1885. 
134 Εφημ. «Ακρόπολις», 18 Ιουνίου 1885.  
135 Εφημ. «Ακρόπολις», 18 Ιουνίου 1885. 
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την εκπαίδευση των γυναικών και έτσι εξηγείται και το πυκνό δίκτυο των σχολείων 

θηλέων και η εντονότατη δραστηριοποίηση ποικίλων φορέων για την οργάνωση και 

ανάπτυξή του. Στις κοινότητες των παροικιών η εκπαιδευτική μαζί με τη 

φιλανθρωπική και πολιτιστική δραστηριότητα, υπηρετεί περισσότερο κοινωνικές 

ανάγκες στο πλαίσιο ενός «ιδιότυπου» εθνικισμού. Της διατήρησης της εθνικής 

ταυτότητας με τη μετάδοση των συνεκτικών για την κοινότητα εθνικοθρησκευτικών 

αρχών και ιδεωδών, την αύξηση της κοινωνικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη, σε 

οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, με στόχο τη διατήρηση και αναπαραγωγή της 

κοινότητος
136
. Αν εξαιρεθούν τα ιδιωτικά σχολεία που υπήρχαν και  λειτουργούσαν 

τη χρονική περίοδο 1821 – 1906, η ελληνική κοινότητα του Βουκουρεστίου δεν 

διέθετε δικό της σχολείο μέχρι το 1906
137
. Υπήρχαν μόνο οικοτροφεία, στα οποία 

διδασκόταν, ανάμεσα σε πολλές άλλες γλώσσες, και η ελληνική
138

. 

Ο Καλαφάτης απέκτησε το 1879 δημοτικό σχολείο. Το σχολείο αυτό 

στεγαζόταν στην αυλή του ελληνικού ναού. Τα μαθήματα διδάσκονταν στην 

ελληνική γλώσσα και πέρα από τα παιδιά των Ελλήνων της πόλης, εκεί φοιτούσαν 

και παιδιά άλλων εθνοτήτων
139

.  

Στα πρώτα χρόνια του 20
ου

 αιώνα χτίστηκαν αρκετά σχολεία που 

αντικατέστησαν τα προηγούμενα που ήταν μικρότερα. Τα τέσσερα από αυτά ήταν 

μεγαθήρια. Χτίστηκαν στο Βουκουρέστι, στην Κωνστάντζα, την Βραΐλα και το 

Γαλάτσι. Το καθένα από αυτά στέγαζε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. 

Οι ομογενείς είχαν πετύχει τα σχολεία να λειτουργούν σύμφωνα με επίσημο 

πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Τα μαθήματα διδάσκονταν στην 

ελληνική γλώσσα, με βιβλία που προμηθεύονταν από την Ελλάδα κάθε χρόνο. Οι 

Έλληνες δάσκαλοι και οι καθηγητές ήταν αποσπασμένοι από την πατρίδα
140
. Στα 

σχολεία αυτά οι μαθητές πέρα από την ελληνική γλώσσα διδάσκονταν και τη 

ρουμανική γλώσσα, όπως και αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Επιπλέον σπούδαζαν 

και κάποιο μουσικό όργανο πιάνο, μαντολίνο ή βιολί. Πολλά σχολεία διέθεταν και 

δωμάτια όπου φιλοξενούσαν οικότροφους μαθητές, που συνήθως προέρχονταν από 

μικρότερες πόλεις όπου αυτές είχαν μόνο δημοτικό σχολείο. Ακόμα διέθεταν 

                                                      
136 Α. Δαλακούρα, «Σχολεία της διασποράς»,  , στο «Ελληνικά Παρθεναγωγεία» του ενθέτου της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες , Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2002, σ. 30.  
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βιβλιοθήκη, αίθουσα με εποπτικά μέσα και μεγάλη αίθουσα γυμναστικής
141
. Τα 

σχολεία τώρα δεν υπόκεινται στο διαχωρισμό των μαθητών σε άρρενες και θήλεα. 

Είναι μικτά. Οι μαθητές ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς 

τους πλήρωναν δίδακτρα και με αυτά συντηρούνταν. Λίγοι ήταν οι άποροι μαθητές 

και αυτοί φοιτούσαν εντελώς δωρεάν. Οι μαθητές σε συνεργασία με τους δασκάλους 

και τους καθηγητές τους είχαν ανακαλύψει κάποιες μεθόδους που συντελούσαν στη 

συλλογή χρημάτων για το συμπλήρωμα του σχολικού ταμείου. Τέτοιες δράσεις ήταν 

τα κάλαντα που έψελναν στα σπίτια των ομογενών, οι χοροί που διοργανώνονταν είτε 

με τη λήξη του σχολικού έτους είτε στις εθνικές γιορτές. Όμως δεν πρέπει να 

αγνοούμε τα ποσά, και δεν ήταν ευκαταφρόνητα, που προέρχονταν από δωρεές 

ομογενών και εράνους
142

. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου η θέση των Ελλήνων της Ρουμανίας 

επιδεινώθηκε περισσότερο. «Αιτία γι’ αυτό στάθηκε η συστηματική εκρουμανοποίηση 

των μειονοτήτων που κατοικούσαν στα εδαφικά όρια της Ρουμανίας με άξονα τον 

περίφημο νόμο περί ιδιωτικής εκπαίδευσης της 17
ης

 Δεκεμβρίου 1925. Ο νόμος αυτός 

προέβλεπε ότι σε όλα τα σχολεία τόσο ο διευθυντής όσο και οι καθηγητές θα έπρεπε να 

είναι ρουμανικής υπηκοότητας ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει 

εξασφαλίσει την έγκριση του ρουμανικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Τα ελληνικά 

σχολεία μετά από διαμαρτυρίες της ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι εξαιρέθηκαν 

από την υποχρεωτική εφαρμογή του»
143
. Σε έκθεση της ελληνικής Πρεσβείας στο 

Βουκουρέστι το 1930 αναφέρεται πως τα σχολεία που λειτουργούσαν ήταν: Στο 

Βουκουρέστι μια  εννεατάξια αστική σχολή αρρένων και ένα επτατάξιο 

Παρθεναγωγείο. Στη Βραΐλα πεντατάξιο παρθεναγωγείο και επτατάξιο αρρεναγωγείο. 

Στο Γαλάτσι εξατάξια αστική σχολή αρρένων, εξατάξια σχολή θηλέων και ένα 

πεντατάξιο κλασικό γυμνάσιο. Στο Καλαφάτι ένα δημοτικό σχολείο. Στην 

Κωνστάντζα ένα επτατάξιο σχολείο αρρένων και ένα εξατάξιο θηλέων. Τέλος, στην 

Τούλτσεα ένα μικτό οκτατάξιο και στο Σουλινά ένα μικτό οκτατάξιο σχολείο και ένα 

νηπιαγωγείο
144
. Πέρα από τα σχολεία του Βουκουρεστίου που συντηρούνταν από την 

ελληνική παροικία, όλα τα άλλα λειτουργούσαν με τη βοήθεια των εκκλησιών. 

                                                      
141 Ο.π. 
142 Ο.π. 
143 Λ. Διβάνη, Ελλάδα και μειονότητες. Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, Καστανιώτης, 

Αθήνα, 2000, σ. 128 – 129. 
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Με την επικράτηση του κομμουνισμού και της πολιτικής του, το 1947, 

διακόπηκε βίαια η μέχρι τότε ανοδική πορεία του Ελληνισμού στη Ρουμανία. Από το 

καινούργιο καθεστώς δημεύτηκαν πέρα από τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων 

και τα σχολεία τα οποία ήταν ιδιόκτητα και είχαν κτιστεί με χρήματα των μελών των 

Ελληνικών κοινοτήτων. Επακόλουθο αυτών ήταν οι ομογενείς να εγκαταλείψουν το 

έδαφος της Ρουμανίας μιας και ήταν αδύνατη η συνύπαρξή τους με το υπάρχον 

ανελεύθερο καθεστώς. Οι κοινότητες, όπως ήταν φυσικό από την ισοπεδωτική 

πολιτική του καθεστώτος, διαλύθηκαν  και η πνευματική και πολιτιστική δράση τους 

έπαυσε. 

Το Σύνταγμα του 1965, το οποίο ψηφίστηκε κατά την πρώτη διακυβέρνηση 

του Τσαουσέσκου
145
, και στο άρθρο 17 έδινε εγγύηση για «ίσα δικαιώματα για όλους 

τους πολίτες της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας σε κάθε σφαίρα της 

οικονομικής, πολιτικής, δικαστικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής…ανεξαρτήτως 

εθνότητας, φυλής, φύλου ή θρησκεύματος»
146
. Επίσης, το άρθρο 22 του Συντάγματος 

όριζε πως «στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ρουμανίας οι συγκατοικούσες 

εθνικότητες εγγυούνται την ελεύθερη χρήση της δικής τους γλώσσας και του 

δικαιώματος να έχουν βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, θέατρα και εκπαίδευση σε όλα 

τα επίπεδα στη δική τους γλώσσα»
147
. Είναι η πρώτη φορά που δειλά αναπνέουν οι 

κοινότητες της Ρουμανίας. Αποτέλεσμα αυτού του ανοίγματος ήταν μετά από τρία 

χρόνια το 1968 να αποφασιστεί η ίδρυση μειονοτικών επαγγελματικών σχολείων
148

. 

Μετά το 1971, επί της δεύτερης περιόδου διακυβέρνησης της Ρουμανίας από τον 

Τσαουσέσκου, η διαφαινόμενη φιλελευθεροποίηση δεν προχώρησε. Απεναντίας, 

διαμορφώθηκε ένα καθεστώς με νεοσταλινικά και αυταρχικά χαρακτηριστικά
149

 και 

δεν άργησε να εφαρμόσει μέτρα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς των μειονοτήτων 

καταστρέφοντας αρχεία και βιβλιοθήκες που βρίσκονταν στην κατοχή τους
150

.   
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146 Ό.π., σ. 209. 
147 Ό.π. 
148 Ό.π. 
149 Ό.π., σ. 210. 
150 Ό.π., σ. 212. 
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2.4.2. Ελληνόγλωσσα έντυπα μέσα 

 

Η ελληνική παρουσία στη Ρουμανία είναι συνυφασμένη με σπουδαία 

εκδοτική δραστηριότητα. Οι εφημερίδες, τα έντυπα και τα περιοδικά που έχουν 

εκδοθεί στη Ρουμανία από το 19
ο
 αιώνα μέχρι τα μέσα του 20

ου
 ανέρχονται σε πάνω 

από 30 και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για το πώς ζούσαν οι Έλληνες 

στη Ρουμανία
151

. 

Η πρώτη ελληνική εφημερίδα εκδόθηκε στο Βουκουρέστι τα έτη 1841 - 1842 

και είχε τον τίτλο «Ο ζέφυρος του ΄Ιστρου - Εφημερίς πολιτική, εμπορική και 

φιλολογική». Συντάκτης της υπήρξε ο Δημήτρης Αργυριάδης. Τα έτη 1848 και 1849, 

ο τυπογράφος και βιβλιοπώλης Μιχαήλ Χρηστίδης εξέδωσε επίσης στο Βουκουρέστι 

τρεις εφημερίδες: «Ο Μηνυτής της Βλαχίας», ο «Φωσφόρος του Λαού - Εφημερίς 

πολιτική και φιλολογική», και «Ο ελληνικός μηνύτωρ της Βλαχίας», οι οποίες είχαν 

μικρή διάρκεια ζωής. Η πιο αξιόλογη εφημερίδα που εκδόθηκε στο Βουκουρέστι 

ωστόσο, υπήρξε η μηνιαία εφημερίδα «Η ΄Ιρις», με υπότιτλο «των λαών της 

Ανατολής», που κυκλοφορούσε για 76 χρόνια, από το 1865 μέχρι το 1941. Άλλη 

εφημερίδα του Βουκουρεστίου με μακροχρόνιο βίο υπήρξε και η «Πατρίς. Εφημερίς 

ημερίσια», από το 1890 έως το 1905. Στο Βουκουρέστι επίσης εκδιδόταν από τον 

Αντώνη Ταμπακόπουλο η εφημερίδα «Ο Θεατής», μεταξύ 16 Φεβρουαρίου 1860 και 

11 Αυγούστου 1862. Η εφημερίδα εκδιδόταν τόσο στα ελληνικά όσο και στα 

ρουμανικά και ακολουθούσε τους κανόνες του σύγχρονου τύπου. Άλλες εφημερίδες 

του Βουκουρεστίου ήταν η «Κλειώ» που βγήκε για πρώτη φορά το 1898 ενώ στην 

ίδια πόλη εκδόθηκαν τα τρία Ημερολόγια, το «Ημερολόγιον της Ελλάδος» του 1885, 

το «Ημερολόγιον των Ελλήνων» του 1887 καθώς και το «Ημερολόγιον του έτους 

1887», στα οποία θίγονται επίκαιρα πολιτικά, εμπορικά, οικονομικά και πολιτιστικά 

ζητήματα της Ελλάδας, των Βαλκανίων αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Στο 

Βουκουρέστι συνολικά εκδόθηκαν 16 εφημερίδες και περιοδικά
152

. 

Από τις ελληνικές εφημερίδες της Βραΐλας οι πιο σημαντικές είναι οι 

παρακάτω: «Η Φωνή της Ελευθερίας» (1884 – 1886), «΄Ελλην -Εφημερίς εμπορική, 

φιλολογική και των ειδήσεων» (1888 – 1889, 55 τεύχη), «Λογοδοσία» (1872), 

                                                      
151 E. Lazar, «Ο ελληνικός τύπος στη Ρουμανία κατά το 19ο αιώνα» (http://www.academy.edu.gr/files/Papyroi-

2012/11_p12_v1_el.pdf). 
152 Ό.π. και Α. Ταμπάκη, «Η πλούσια εκδοτική δραστηριότητα των ελληνικών κοινοτήτων της Ρουμανίας. Το 

όραμα της βαλκανικής χριστιανικής δημοκρατικής ομοσπονδίας ελβετικού τύπου, με προεξάρχουσα την ελληνική 

γλώσσα», εφημ «Το Βήμα», 9 – 11 – 1997 (http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=93046). 
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«Κυκεών» (1874), «Κόσμος» (1880), «Άποικος» (1887), «Ελεύθερος Λόγος» (1895), 

«Ίστρος» (1887), «Το Μέλλον» (1898) και «Ο Ερμής/Mercuriu». Επίσης, τόσο στη 

Βραΐλα, όσο και στο Βουκουρέστι και στο Γαλάτσι, από το 1873 ως το 1893, 

κυκλοφορούσε το εβδομαδιαίο περιοδικό «Σύλλογοι -Οικονομολογική, φιλολογική 

και εμπορική»
153

. 

Μεταξύ των ελληνικών εντύπων στη Ρουμανία, ιδιαίτερα αξιόλογα υπήρξαν 

και τα σατυρικά περιοδικά  «Ο Ποντικός» που κυκλοφορούσε το 1893 στο Γαλάτσι, 

όπως και η  «Μαϊμού, φύλλον σατυρικόν εβδομαδαίον» στην Βραίλα, δύο χρόνια 

αργότερα
154

. 

Στο Γιούργεβο εκδιδόταν η ελληνική εφημερίδα «Κόσμος» το 1879
155

. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
153 E. Lazar, «Ο ελληνικός τύπος στη Ρουμανία κατά το 19ο αιώνα» (http://www.academy.edu.gr/files/Papyroi-

2012/11_p12_v1_el.pdf) και Cornelia Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, ό.π. σ. 

122 – 123.  
154 E. Lazar, «Ο ελληνικός τύπος στη Ρουμανία κατά το 19ο αιώνα» (http://www.academy.edu.gr/files/Papyroi-

2012/11_p12_v1_el.pdf). 
155 Cornelia Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, ό.π. σ. 123. 

http://www.academy.edu.gr/files/Papyroi-2012/11_p12_v1_el.pdf
http://www.academy.edu.gr/files/Papyroi-2012/11_p12_v1_el.pdf
http://www.academy.edu.gr/files/Papyroi-2012/11_p12_v1_el.pdf
http://www.academy.edu.gr/files/Papyroi-2012/11_p12_v1_el.pdf
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2.4.3. Ελληνορθόδοξοι ναοί 

 

Υπάρχει μια παραδοχή αποδεκτή από όλους, πως η δύναμη και η ακτινοβολία 

του ελληνορθόδοξου πολιτισμού δεν μπορεί να εγκλωβιστεί στα στενά όρια του 

ελλαδικού κράτους και να ανήκει κατά αποκλειστικότητα στους Έλληνες. 

Ακολούθησε και αυτός τον κανόνα που υποστηρίζει πως κάθε υψηλού επιπέδου 

πολιτισμός υπερβαίνει τα σύνορα του λαού που τον θεμελιώνει και μοιράζεται με 

όλους εκείνους που τον δέχθηκαν και αποφάσισαν να διαμορφώσουν τη ζωή τους και 

την παιδεία τους σύμφωνα με τις ελληνορθόδοξες αξίες και τα ιδανικά
156
. Οι λαοί της 

Βαλκανικής, και δεν είναι μόνο αυτοί, οικειοποιήθηκαν τον ελληνορθόδοξο 

πολιτισμό και από την εποχή του Κύριλλου και του Μεθόδιου η ευεργεσία τόσο 

πνευματικά όσο και θεσμικά υπήρξε καθοριστική και διαμόρφωσε την πορεία τους
157

. 

Και η κληρονομιά αυτή, πράγματι, υπήρξε μεγάλη στη διοίκηση, στη νομοθεσία, στη 

θρησκεία, στην κοινωνία, στην πνευματική ζωή, στη γλώσσα και στην τέχνη. 

Απ’ ό,τι φαίνεται κομβικό σημείο και αρχή στον επηρεασμό των ηγεμόνων 

ήταν η ίδρυση της Μητρόπολης Ουγγροβλαχίας το 1359. Αυτή διαδραμάτισε 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της θρησκευτικής και πολιτικής ζωής τους. 

Πρώτος Αρχιερέας ήταν ο Έλληνας Υάκινθος Κριτόπουλος, που ήταν επιλογή του 

ηγεμόνα της Βλαχίας Αλεξάνδρου Μπασαράμπ
158
. Αρκετά χρόνια αργότερα, το έτος 

1500, ένας άλλος ηγεμόνας, ο Ράντου ο Μέγας προσκάλεσε στη Βλαχία το 

Μητροπολίτη Νήφωνα, που ήταν ελληνικής καταγωγής και αυτός, με σκοπό να 

αναδιοργανώσει την εκκλησία του κράτους του και να χειροτονήσει επισκόπους
159

. 

Αυτή την περίοδο και επί ηγεμονίας Νεάγκοε Μπασαράμπ καταφθάνουν στη Βλαχία 

πολλοί Έλληνες κληρικοί
160

. 

Με το χρόνο οι Έλληνες πληθαίνουν και η συμμετοχή τους στην οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής καθίσταται αδιαμφισβήτητη. Οι δωρεές των ομογενών είναι 

αρκετές και αρχίζουν με αυτές να χτίζονται σχολεία και εκκλησίες. Το πρόβλημα 

υπήρχε στη φεουδαρχική Τρανσυλβανία, όπου στις μειονότητες πριν από το 1781 δεν 

                                                      
156 Στάθης Ν. Κερκίδης, «Η ελληνορθόδοξη παιδεία ενοποιός παράγων των βαλκανικών λαών», εκδ. 

Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Κομοτηνή 1994. 
157 Ο.π. 
158 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 205. 
159 Ο.π., σ. 206. 
160 Ό.π., σ. 206 – 207. 
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δινόταν άδεια προκειμένου να κτίσουν ναούς και σχολεία
161
. Χωρίς να διαθέτουν 

δικό τους ναό, τα πρώτα χρόνια τελούσαν τις λατρείες τους σε άλλους ναούς ή σπίτια 

ενοικιασμένα για αυτό το σκοπό. Οι έμποροι της Ελληνικής Κομπανίας του Σιμπίου 

αναγκάστηκαν να αγοράσουν οικόπεδο έξω από την πόλη, στο προάστιο Bungard, για 

να οικοδομήσουν  τα έτη 1690 με 1691 το ναό τους, καταβάλλοντας 100 ουγγρικά 

φιορίνια στη σαξονική εκκλησία. Ο ναός αφιερώθηκε στον Άγιο Αθανάσιο
162
. Και 

τούτο γιατί οι Σάξονες είχαν καταφέρει να μονοπωλήσουν το  δικαίωμα να χτίζουν 

και να διαμένουν εντός των τειχών της πόλης
163
. Ο ναός ανακαινίστηκε το 1746 από 

τα μέλη της Ελληνικής Κομπανίας. Το 19ο αιώνα, ο ναός κατεδαφίστηκε και 

χτίστηκε εκ νέου
164
. Κατά τα μέσα του 18

ου
 αιώνα, όταν πλέον οι Έλληνες 

μπορούσαν να μένουν μέσα στο Σιμπίου, αγοράστηκε από την ελληνική κομπανία 

ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης και εκεί τον Αύγουστο του 1797 κτίστηκε μία 

καινούρια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Αθανασίου και της Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος. Οι εισφορές για την οικοδόμηση αυτού του ναού προέρχονταν από τα μέλη 

της ελληνικής κομπανίας
165
. Τότε πρέπει να χτίστηκε και άλλος ναός στο προάστιο 

Croapa από τον Έλληνα έμπορο Χατζη Κωνσταντίνο Πωπ
166
. Το 1755 κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες οι Έλληνες του Σιμπίου για τις λατρευτικές τους ανάγκες μίσθωσαν, 

εντός των τειχών της πόλης, ένα σπίτι από τον σαξονικής καταγωγής Simeon Tzekeli. 

Σε αυτό διαμόρφωσαν ένα παρεκκλήσι. Αργότερα, οι Έλληνες αναγκάστηκαν να το 

κλείσουν και στις αρχές του 20
ου

 αιώνα κατεδαφίστηκε
167
. Ανάμεσα στα έτη 1788 και 

1789 χτίστηκε σε στυλ μπαρόκ ο Ι.Ν. του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

Οικοδομήθηκε με δαπάνες της Stana Hagi Petru Luca, η οποία ήταν η χήρα ενός 

Έλληνα εμπόρου. Ο γαμπρός του, ο επιφανής έμπορος Χατζη Κωνσταντίνος Πωπ, 

ήταν εκείνος που οικοδόμησε το ναό μετά από έναν καταστροφικό σεισμό που 

συνέβη τον Οκτώβριο του 1802
168
. Το 1797 η Ελληνική Κομπανία του Σιμπίου έχτισε 

τον Ι. Ν. Αγίου Αναστασίου
169
. Το κτίριο που στεγάζει το ναό σχεδίασε ο 

αρχιτέκτονας Puholzer και οι τοιχογραφίες του είναι έργο των ζωγράφων Ι. 

                                                      
161 C. Suciu – R. Popa, «Σιμπίου», στο Ελένη Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. 

Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του μείζονος Ελληνισμού, University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 539. 
162 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 192. 
163 C. Suciu – R. Popa, «Σιμπίου», ό.π., σ. 554. 
164 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 192 – 193. 
165 Ό.π., σ. 194 – 195. 
166 http://www.fhw.gr/projects/migration/15-19/gr/v3/transylvania.html. 
167  C. Suciu – R. Popa, «Σιμπίου», ό.π., σ. 544. 
168 Ό.π., σ. 554. 
169 Ό.π., σ. 546. 
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Κραμπέλη και Losit Neuhauser. To 1863, o ελληνικός ναός πέρασε στην 

αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ορθόδοξης Ρουμανικής Μητρόπολης του Σιμπίου, η 

οποία χρησιμοποίησε την ελληνική εκκλησία ως ενοριακή μέχρι το 1902. Τότε η 

εκκλησιά κατεδαφίστηκε και στη θέση της ανεγέρθηκε ο ρουμανικός 

Μητροπολιτικός Ναός
170

. 

Στο Μπρασόβ η ίδρυση ελληνορθόδοξου ναού προσέκρουε σε τρία εμπόδια: 

στη διάκριση  ανάμεσα στους Έλληνες εμπόρους που ανήκανε στην Κομπανία και σε 

αυτούς που δεν ήταν μέλη της Κομπανίας. Στις αξιώσεις που προέβαλαν οι Ρουμάνοι 

ώστε η ορθόδοξη λειτουργία να πραγματοποιείται από Ρουμάνο ιερέα και στη 

ρουμάνικη γλώσσα και στην εχθρική στάση που τηρούσαν οι καθολικές αρχές της 

Αυστρίας
171
. Το έτος 1730 γνωρίζουμε πως τις λατρευτικές τους ανάγκες εξυπηρετεί 

ένα μικρό ορθόδοξο παρεκκλήσι που υπήρχε σε ένα ενοικιασμένο σπίτι επί της οδού 

Targu Boilor ή η ρουμανική εκκλησία του Αγίου Νικολάου
172
. Η αύξηση των μελών 

της Κοινότητας φανέρωνε την αδυναμία του χώρου τούτου και για το λόγο αυτό 

άρχισαν να συλλέγουν χρήματα με σκοπό την ανέγερση ενός ορθόδοξου ναού. Ένας 

πλούσιος έμπορος, ο Παναγιώτης Χατζή Νίκος, ήταν ο σημαντικότερος δωρητής και 

αυτός θεωρείται ο κύριος κτήτορας του ναού
173
. Το 1784 ξεκίνησε η ανέγερση του 

ναού που ήταν αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα
174
. Εγκαινιάστηκε το 1787 από τον 

επίσκοπο Γεδεών Νικητίτσι, ο οποίος τότε αποφάσισε να κλείσει το παρεκκλήσι της 

Ελληνικής Κομπανίας, όπως και το να μεταφερθούν όλα τα εκκλησιαστικά 

αντικείμενά του (τέμπλο, φορητές εικόνες, σκεύη, κ.α.) στην καινούρια εκκλησία
175

. 

Άλλοι Έλληνες που βοήθησαν χρηματικά ήταν οι παρακάτω: Ευστάθιος Γκιώκας, 

Κωνσταντίνος Τζανλής, Δημήτριος Δήμου, Νικόλαος Στεφάνου και Μιχαήλ 

Κάλφοβιτς. Προκειμένου να χτιστεί ο ναός, συνεισέφεραν και συνέταιροι του Χατζή 

Νίκου που ήταν ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων με γουναρικά στη Ρωσία
176
. Το 

σχέδιο του ναού επιμελήθηκε ο αρχιτέκτονας Θεόδωρος Σιάσσιος
177
. Στο Μπρασόβ, 

δεν επιτρεπόταν στους ορθοδόξους να κτίζουν εκκλησίες. Έτσι η εκκλησία της Αγίας 

                                                      
170 Ό.π., σ. 547. 
171 http://www.fhw.gr/projects/migration/15-19/gr/v2/transylvania.html. 
172 Ό.π. και Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, 

ό.π. σ. 43 – 44. 
173 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

44. 
174 R. Popa, «Μπρασόβ», στο Ελένη Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη 

και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του μείζονος Ελληνισμού, University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 506. 
175 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 156. 
176 Ο. π., σ. 157. 
177 Raluca Popa, «Μπρασόβ», ό.π., σ. 506. 
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Τριάδας χτίστηκε σε μια αυλή οικοπέδου που αγοράστηκε εντός των τειχών της 

πόλης με την προϋπόθεση, να μην υπάρχει τρούλος μιας και η εκκλησία δεν έπρεπε 

να φαίνεται από έξω. Στην εκκλησία συναντάμε εικόνες μεγάλης πνευματικής και 

θρησκευτικής αξία, και ακόμη και σήμερα αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό μνημείο 

στο κέντρο της πόλης
178
. Μετά το Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο και την επιβολή του 

κομμουνιστικού καθεστώς, οι δραστηριότητες των Ελλήνων και των άλλων 

μειονοτήτων περιορίστηκαν. Τα προβλήματα κορυφώθηκαν με την κατάσχεση των 

ακινήτων το 1976
179

. 

Στο Βουκουρέστι για πρώτη φορά το έτος 1722 γνωρίζουμε πως στο οικόπεδο 

του Ιωαννίκιου Στρατονικέα οικοδομήθηκε πανδοχείο με ναό, τον επονομαζόμενο 

Ναό Σταυρουπόλεως, στην οδό Postei αριθμός 6 και σιγά σιγά επεκτείνεται. Από το 

1733 το αρχιτεκτονικό συγκρότημα αφιερώνεται στο μοναστήρι Γκούρα της επαρχίας 

Πωγωνιανής
180
. Το 1838 από σεισμό γκρεμίζεται ο τρούλος της εκκλησίας

181
. Το έτος 

1845 υποβλήθηκε αίτηση από τον ηγούμενο της Μονής, με την οποία ζητούσε να 

κατεδαφιστεί η εκκλησία και να χτιστεί νέα
182
. Ανάμεσα στα χρόνια 1725-1730 

κατασκευάζεται μια ξύλινη εκκλησία, του Προφήτη Ηλία, από το Ράντου Κόλτσεα 

στο πανδοχείο του. Το 1841 αυτή η εκκλησία γκρεμίστηκε και οικοδομήθηκε εκ νέου 

από τον Λάζαρο Καλεντέρογλου που εκμεταλλεύεται τώρα το πανδοχείο
183

. 

Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο Βουκουρέστι με την ευλογία του 

μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας συμμετείχαν οι Έλληνες στις λειτουργίες ανάμεσα στις 

άλλες εκκλησίες και στο ναό του Προφήτη Ηλία
184
. Το 1954 η Αρχιεπισκοπή 

Βουκουρεστίου προχώρησε σε ανακαίνιση της εκκλησίας και από αυτή δίνεται για 

χρήση στη Βουλγαρική Ορθόδοξη Κοινότητα Βουκουρεστίου. Το έτος 1999 

πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης των ιερών της εικόνων.
185

 Τα χρόνια 

1785-1787, στο Βουκουρέστι, ο Νικόλαος - Πέτρος Μαυρογένης με τη σύζυγό του 

Maria Doamna ανήγειραν το ναό της Ζωοδόχου Πηγής που είναι αφιερωμένος στο 

μοναστήρι της Εκατονταπυλιανής. Επρόκειτο για τνη εκπλήρωση του τάματος του 

                                                      
178 Ό.π. 
179 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 
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180 A. F. Balteanu, «Βουκουρέστι», στο Ελένη Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. 

Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του μείζονος Ελληνισμού, University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 89. 
181 Ό.π. 
182 Ό.π. 
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184 Ό.π. 
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συγκεκριμένου ανδρογύνου για τη θεραπεία της κόρης τους. Το 1838, ένας σεισμός 

επέφερε σημαντικές ζημιές στο ναό.  Οι επισκευές συντήρησης θα διαρκέσουν επί 

έτη. Τη διετία 1971-1973 πραγματοποιήθηκε ξανά αγιογράφηση του ναού από  τον  

Κωστή Ιωαννίδη
186
. Στις 25 Νοεμβρίου 1899 έγινε η έναρξη των εργασιών για την 

ανέγερση του ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που θα είναι αντάξιος της 

ακτινοβολίας της Ελληνικής Κοινότητας. Αξίζει να σημειώσουμε πως ήδη από το 

1883 είχε συσταθεί επιτροπή για την ανέγερσή του. Και όπως γράφεται σε εφημερίδα 

της εποχής: «συνήχθησαν εξ εράνων της αυτόθι Ελληνικής παροικίας 70.000 φρ. Ήδη 

δε ο αυτόθι επιτετραμμένος της Ελλάδος κ. Μ. Δραγούμης έγραψεν ενταύθα ζητών 

το σχέδιον της ρωσσικής εκκλησίας και τον προϋπολογισμόν των δαπανών, ίνα 

κατορθωθή κατά το προσεχές έαρ η έναρξις των εργασιών»
187
.  Τα έτη 1890-1891 

ιδρύθηκε ο Σύλλογος του «Ευαγγελισμού» στο Βουκουρέστι. Ο σύλλογος διέθετε 

400 μέλη και φιλοδοξούσε να οικοδομήσει ένα ναό
188
. Οι εργασίες για την ανέγερση 

του ναού ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 1900
189
. Στις 25 Μαρτίου του 1901, 

τελέστηκε η πρώτη λειτουργία σε αυτόν
190
. Τούτος ο περίλαμπρος ναός του 

Βουκουρεστίου είναι ένα κομψοτέχνημα ιωνικού ρυθμού, που θυμίζει πολύ το 

Θησείο
191
. Το 1901, πραγματοποιήθηκε και η αγιογράφησή του από το ζωγράφο 

Κωνσταντίνο Λειβαδά Λιώκη, ο οποίος καταγόταν από τη Βραΐλα
192
. Το 1902, με 

χρήματα του Π. Χαροκόπου, ο οποίος ήταν και δωρητής του ναού, φιλοτεχνήθηκε το 

μαρμάρινο τέμπλο του ναού. Οι φορητές εικόνες του αποτελούν έργο του αγιορείτη 

μοναχού Χρυσοστόμου. Τον Αύγουστο του 1940, οι Δ. Νικοσίδης και Β. 

Τριφουλέσκου πραγματοποίησαν την ανακαίνιση των αγιογραφιών της εκκλησίας. 

Το ίδιο έτος, μετά από μεγάλο σεισμό που έγινε στο Βουκουρέστι, η εκκλησία 

υπέστη καταστροφές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν με χρήματα του ταμείου Ελλήνων 

Βουκουρεστίου. Μετά το σεισμό του 1977 ο ναός δεν ξαναλειτούργησε ως το 1997. 

Ακολούθως, τα έτη 1999-2001 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης της 

εκκλησίας
193

. 
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Το διάστημα 1820-1822 στη Βραΐλα, από την Ελληνική Κοινότητα χτίστηκε ο 

ναός του Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος κατεδαφίστηκε το 1963
194

. To Σεπτέμβριο του 

1863 ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερση μιας ακόμη ελληνικής εκκλησίας, 

περίοδο που η ελληνική κοινότητα αποκτά επίσημο χαρακτήρα, μιας και 

αναγνωρίστηκε επίσημα βάσει διατάγματος του ηγεμόνα Αλεξάνδρου Ιοάν Κούζα. 

Το 1872, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ναού, ο οποίος αφιερώθηκε στον 

Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ευεργέτες της εκκλησίας υπήρξαν οι παρακάτω: 

Ιωάννης Σεκιάρης, Παρασκευή Ιω. Σεκιάρη, Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, 

Εμμανουήλ Παναγάκος και Δημήτριος Καρούσος
195

. 

Το Μάρτη του 1866, ξεκίνησε η συλλογή χρημάτων από επιτροπή οκτώ 

ατόμων, προκειμένου να οικοδομηθεί ελληνική εκκλησία στην Κωνστάντζα
196
. Ο 

ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος αποπερατώθηκε το έτος 1868. Το 

οικοδόμημα ανεγέρθηκε από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Ι. Θεοχάρη
197
. Η εκκλησία 

είναι βασιλικού ρυθμού. Τούτος ο ναός ήταν ο πρώτος χριστιανικός ναός που 

ανεγέρθηκε στην πόλη αυτή. Ρουμάνικη εκκλησιά χτίστηκε στην πόλη το 1895, 

είκοσι επτά χρόνια μετά, και έτσι μέχρι τότε όλοι οι χριστιανοί εκκλησιάζονταν στην 

εκκλησία των Ελλήνων
198
. Αξίζει να τονιστεί ότι και η Βουλγαρική  χτίστηκε το έτος 

1907
199
. Στην ελληνική εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος τελέστηκε 

μάλιστα η πρώτη δοξολογία για την απελευθέρωση της Δοβρουτσάς, το έτος 1878, 

στην οποία παρέστη και ο τότε βασιλιάς Κάρολος ο Α’ μαζί με το διάδοχο της 

Αυτοκρατορικής Ρωσίας. Και μέχρι το 1900, εκεί ετελούντο όλες οι επίσημες 

δοξολογίες της πόλης
200

. 

Στο ιστορικό κέντρο του Γαλατσίου, σε οικόπεδο που αγοράστηκε από την 

Ελληνική Κοινότητα της πόλης, με χρήματα που κατέβαλε ο ελληνικής καταγωγής 

ταγματάρχης Iancu Fotea χτίστηκε ο Ι.Ν. της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
201
. Τα 

εγκαίνια της εκκλησίας πραγματοποιήθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 1872 από τον 

                                                      
194 I. Lupoaie, «Βραΐλα», στο Ελένη Γαβρά, Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία, University Studio 

Press, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 301. 
195 C. Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, ό.π. σ. 78 και π. Β. Κουρελάρου, Οι 

εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 262 – 265. 
196 C. Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, ό.π. σ. 81. 
197 O. Stepan, «Κωνστάντζα», στο Ελένη Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία, 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007, σελ., 403 και π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών 

κοινοτήτων…, ό.π. σ. 35.   
198 O. Stepan, «Κωνστάντζα», ό.π. σ. 411 και C. Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, 

ό.π. σ. 81. 
199 C. Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, ό.π. σ. 81. 
200 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 36. 
201 Ό.π., σ. 372. 



 46 

Μελχισεδέκ, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν επίσκοπος του Κάτω Δουνάβεως
202
. Η 

εκκλησία όπως και το σχολείο διοικείτο από πενταμελή επιτροπή, διορισμένη από την 

Ελληνική Κοινότητα
203
. Από την εφημερίδα «Πατρίς» γνωρίζουμε ότι προσλήφθηκε 

το έτος 1899 ο Ν. Μ. Παπαδόπουλος, ένας «γνωστός στην Τουρκία και την Ελλάδα» 

ως ψάλτης βυζαντινής μουσικής
204

. 

Οι θρησκευτικές ακολουθίες στην πόλη του Σουλινά τελούνταν σε μια ξύλινη 

εκκλησιά μέχρι το 1862. Εκείνη τη χρονιά τέθηκαν τα θεμέλια του Ι. Ν. Αγίου 

Νικολάου, ο οποίος οικοδομήθηκε τα έτη 1866 και 1867 δίπλα στην παλιότερη 

ξύλινη εκκλησία. Ο ναός του Αγίου Νικολάου έμεινε περισσότερο γνωστός με το 

όνομα  «Ελληνικός». Ανήκε στην Ελληνική Κοινότητα του Σουλινά και χτίστηκε με 

χρήματα των Ελλήνων εμπόρων της περιοχής. Ανακαινίστηκε το 1923 και το 1956. 

Οι εικόνες που διαθέτει η εκκλησία είναι ελληνικής προέλευσης και οι αγιογραφίες 

είναι φυσικού μεγέθους
205

. 

Στο Γιούργεβο, τον Ιούλιο του 1863 πραγματοποιήθηκε η τελετή της 

θεμελίωσης του ναού που είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η 

οικοδόμηση του ναού ολοκληρώθηκε το 1864 και τα εγκαίνια του έγιναν στις 12 

Δεκεμβρίου 1864, ημέρα εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα. Το κόστος οικοδόμησης και 

διακόσμησης του ναού ανήλθε στα 80.000 φράγκα. Ο ναός ήταν ευρύχωρος με ωραίο 

διάκοσμο
206
. Τις τοιχογραφίες ζωγράφισε ο Gheorghe Tăttărăscu, ενώ τελευταίος 

ιερέας χρημάτισε ο Έλληνας στην καταγωγή Manicatide Lucian
207
. Με το Φ.Ε.Κ. 89 

της 14
ης

 Απριλίου του 1932, ο ελληνικός ορθόδοξος ναός του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου περιλαμβανόταν στον κατάλογο με εκείνες τις εκκλησίες που 

λειτουργούσαν στο Γιούργεβο τη χρονιά 1932
208

. 

Στο Καλαφάτη, το 1874, κατόπιν τεσσάρων χρόνων εργασίας ολοκληρώθηκε 

η οικοδόμηση του Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής. Κτήτορας της εκκλησίας υπήρξε ο 

Χατζή Παναγιώτης Θεοδώρου
209
. Από αρχιτεκτονική άποψη είναι κλασικός 

ελληνορθόδοξος ναός. Ο ρυθμός του ναού είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος με 
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τρούλο, με εσωτερικές διαστάσεις 15×24μ., χωρίς να υπολογίζεται η κόγχη του 

ιερού
210
. Για την εικονογράφηση του ναού γνωρίζουμε πως οι αδελφοί Θεοδώρου 

«μετεκαλέσαντο εξ Αθηνών τον πρώην διδάσκαλον της ζωγραφικής κ. Λ. Κριεζήν 

μετά τριών άλλων τεχνιτών εις Καλαφάτιον ίνα εικονογραφίσωσι το νεωστί 

ανεγερθέντα εκεί ναόν…»
211
. Η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής χρονολογείται από το 

1834. Το 1943 έπαψαν να τελούνται οι θρησκευτικές τελετές με το θάνατο του 

τελευταίου Έλληνα ιερέα Κλεόπα Μιχαηλίδη και εξ αιτίας των καταστροφών που 

υπέστη ο ναός κατά τη διάρκεια του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1973 με τον 

επαναπατρισμό των τελευταίων Ελλήνων, ο ναός, όπως  και το σχολείο, 

παραχωρήθηκε στη Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας. Το 1974, αφού προηγήθηκε μια 

επιβεβλημένη ανακαίνιση, η εκκλησία λειτούργησε εκ νέου  και εφημέριος 

διορίστηκε ο Tudor Valerian
212

. 

Με την επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος και της θεωρίας του 

αθεϊσμού, η θρησκεία έζησε το δικό της κατατρεγμό. Σήμερα στη Ρουμανία 

λειτουργεί μια μόνο ελληνική εκκλησία, αυτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 

δωρεά του Παναγή Χαροκόπου το 1899. Βρίσκεται στο Βουκουρέστι και υπάγεται 

στην ελληνική πρεσβεία
213

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
210 Ό. π., σ. 314. 
211 Εφημ. «Αυγή», Τρίτη, 18 Μαρτίου 1875. 
212 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

62. 
213 Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, «Οι Έλληνες της Ρουμανίας» 

(http://www.ithacanews.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5402&Itemid=40). 



 48 

2.5. Οι Έλληνες στη Ρουμανία μετά το 1945 

 

Το γεγονός το οποίο άλλαξε καθοριστικά την πορεία των σχέσεων του 

Ελληνισμού με τη Ρουμανία ήταν η επικράτηση του κομμουνισμού. Χρονικά για τη 

Ρουμανία αυτό τοποθετείται το έτος 1947. Τότε, αφού πρώτα είχαν συλληφθεί οι 

ηγέτες του Αγροτικού και του Φιλελεύθερου Κόμματος, ο βασιλιάς Μιχαήλ 

υποχρεώθηκε σε παραίτηση και παραχώρησε τη θέση του στους κομμουνιστές
214
. Με 

το τέλος του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται 

κατασχέσεις ακινήτων, όταν η τότε Σοβιετική Ένωση προχώρησε στην κατάργηση 

της ιδιοκτησίας στα κράτη-δορυφόρους της, οδηγώντας έτσι σε μαρασμό και 

εξαφάνιση τις μεσαίες κοινωνικές τάξεις, γεγονός που επισφραγίστηκε με την έκδοση 

ειδικού διατάγματος εθνικοποίησης της ιδιοκτησίας κατά το έτος 1950
215
. Είχε 

προηγηθεί  τον Ιούνιο του 1948 η κρατικοποίηση τραπεζών, βιομηχανιών, 

ασφαλιστικών εταιρειών, ορυχείων και όλων των μέσων μεταφοράς
216
. Επακόλουθο 

του γεγονότος αυτού ήταν η ταχύτατη έξοδος των ομογενών προς την Ελλάδα γιατί 

ήταν αδύνατη η συνύπαρξη τους με το νέο ανελεύθερο καθεστώς. Και το υλικό 

κόστος ήταν μεγάλο για τους ομογενείς μιας και με διάφορους τρόπους τους 

αφήρεσαν τις περιουσίες που για χρόνια και με κόπο είχαν αποκτήσει στο έδαφος της 

Ρουμανίας. Υπήρξαν όμως και Έλληνες ομογενείς που ζήτησαν να πολιτογραφηθούν 

Ρουμάνοι προκειμένου να γλυτώσουν τον κατατρεγμό από τις τότε ρουμανικές 

αρχές
217
. Οι τρόποι που χρησιμοποίησαν για να τις αφαιρέσουν ήταν οι 

εθνικοποιήσεις, οι δημεύσεις και οι αναγκαστικές δωρεές
218
. Πολλοί από τους 

ιδιοκτήτες που έχασαν τη γη τους ή το σπίτι τους υποχρεώθηκαν να διαμένουν επί 

δεκαετίες σε πάρα πολύ μικρές αποθήκες ή ακόμη και σε τουαλέτες από το 1950 και 

έπειτα, όταν τη διακυβέρνηση της Ρουμανίας κατείχε ο προκάτοχος του 

Τσαουσέσκου, Γκεόργκε Γκεοργκίου Ντεζ.
219

 Αλλά και η ύπαρξη των Κοινοτήτων 

ήταν επικίνδυνη ή αντίθετη με τους στόχους και την ιδεολογία του καθεστώτος. 

Έπρεπε να διαλυθούν και οι περιουσίες τους να περάσουν στην κατοχή τους κράτους, 
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10/6/2013, (https://www.efsyn.gr/?p=59390). 
216 B. Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων: 20ος αιώνας, τ. 2ος, Πολύτροπον, 2006, σ. 563. 
217 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, A. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

35. 
218 Φ. Μαλκίδης, «Ο ελληνισμός της Ρουμανίας», (http://palio.antibaro.gr/national/malkidhs_roumania.htm). 
219 Δ. Φαναριώτης, «Η οδύσσεια των Ρουμάνων για κρατικές αποζημιώσεις», εφημ. «Εφημερίδα των Συντακτών», 

10/6/2013 (https://www.efsyn.gr/?p=59390). 
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χωρίς φυσικά να δοθεί καμία αποζημίωση. Το ύψος των περιουσιών, ιδιωτικές και 

κοινοτικές,  ανέρχεται σήμερα σε δισεκατομμύρια δολάρια
220

. 

Το έτος 2013 το Κοινοβούλιο του Βουκουρεστίου ψήφισε νόμο βάσει του 

οποίου θα καταβληθούν αποζημιώσεις σε όλους τους ιδιοκτήτες των οποίων η γη ή τα 

ακίνητα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής διακυβέρνησης. 

Ωστόσο οι ιδιοκτήτες είναι αναγκασμένοι να έρχονται αντιμέτωποι με τη 

γραφειοκρατία και τη διαφθορά που μαστίζει τη Ρουμανία, αφού πολλοί 

αξιωματούχοι που προέρχονται από την εποχή του τελευταίου Ρουμάνου 

κομμουνιστή ηγέτη Νικολάε Τσαουσέσκου συνεχίζουν να διατηρούν θέσεις κλειδιά 

του κράτους. Έτσι η Ρουμανία παραμένει σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η μόνη 

πρώην σοσιαλιστική χώρα που δεν έχει αποζημιώσει όλους όσους κατείχαν γη που 

τους κατασχέθηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα, η Ρουμανία 

έχει αποζημιώσει μόλις το 15% των ιδιοκτητών εκείνων που τους κατασχέθηκε η γη. 

Απεναντίας, αν εξαιρέσει κανείς την Πολωνία όπου η κάθε υπόθεση εκδικάζεται 

ξεχωριστά στο δικαστήριο, άλλες χώρες του πρώην σοσιαλιστικά κράτη όπως η 

Ουγγαρία, η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Σλοβακία έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τη 

σχετική διαδικασία
221

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
220 http://www.echedoros-a.gr/2013/04/8.html. 
221 Δ. Φαναριώτης, «Η οδύσσεια των Ρουμάνων για κρατικές αποζημιώσεις», εφημ. «Εφημερίδα των Συντακτών», 

10/6/2013, (https://www.efsyn.gr/?p=59390). 
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3. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1989 

  

Η παρουσία των Ελλήνων στη Ρουμανία και μετά το 1989 είναι έντονη. Από 

τη μια πλευρά είναι η παρουσία των φοιτητών που καταφεύγουν στα ρουμανικά 

πανεπιστήμια για σπουδές. Από την άλλη, η πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος 

έδωσε τη δυνατότητα σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν εκεί. 

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν εκεί και κατάγονται είτε από τους 

παλιούς Έλληνες της Ρουμανίας είτε από τους πολιτικούς πρόσφυγες ανέρχεται στις 

15000 περίπου
222

. 

Σχετικά με τις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών, η Ελλάδα έχει στο 

Βουκουρέστι, πέρα από την Πρεσβεία της και Προξενικό Γραφείο, Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφείο Ακολούθου Άμυνας, Γραφείο 

Τύπου και Γραφείο ΕΟΤ. Η Ρουμανία από την πλευρά της διατηρεί Πρεσβεία στην 

Αθήνα και Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη
223

. 

Οι ελληνορουμανικές σχέσεις είναι εξαιρετικές, κάτι που μεταξύ άλλων 

οφείλεται και στο γεγονός ότι και οι δύο χώρες είναι εταίροι και σύμμαχοι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, η Ελλάδα υπήρξε από τους πιο 

ένθερμους υποστηρικτές της ένταξης της Ρουμανίας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Επίσης, 

πέρα από τη στενή συνεργασία της Ελλάδας με τη Ρουμανία τόσο σε διμερές όσο και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δύο χώρες συνεργάζονται μεταξύ τους και στο πλαίσιο 

περιφερειακών οργανισμών, όπως στη Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Ν.Α. 

Ευρώπης (SEECP), στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) και στον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ). Η σπουδαιότερη 

μορφή συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο είναι η Τριμερής Συνεργασία Ελλάδας 

– Ρουμανίας – Βουλγαρίας. Ακόμη, η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ του αιτήματος της 

Ρουμανίας για ένταξή της στο Χώρο Σένγκεν
224

. 

                                                      
222 Ό.π. 
223 Ελληνική Δημοκρατία: «Υπουργείο Εξωτερικών» (http://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-

ellados/roumania/). 
224 Ό.π. 
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Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία, πρέπει να ειπωθεί πως 

η Ρουμανία αποτελεί για τους Έλληνες επιχειρηματίες έναν επιχειρηματικό 

παράδεισο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011 στη χώρα ιδρύθηκαν 250 νέες 

ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία προερχόμενα από την ελληνική 

πρεσβεία του Βουκουρεστίου, διαπιστώνεται πως υπάρχει μια ανοδική τάση στην 

επιχειρηματικότητα των Ελλήνων στη Ρουμανία. Συνολικά, με βάση δεδομένα του 

Απριλίου του 2012, στη Ρουμανία δραστηριοποιούνται 5.284 ελληνικές 

επιχειρήσεις
225

. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Εγγραφής Εμπορικών Εταιρειών 

της Ρουμανίας (ONRC), τα επενδεδυμένα ελληνικά κεφάλαια ξεπερνούσαν, στις 

31.12.2011, το 1,72 δις. ευρώ. Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας, 

ακολουθώντας διαφορετική μεθοδολογία, εκτιμά ότι η αξία των ελληνικών 

επενδύσεων ανέρχεται σε πάνω από 3 δις. ευρώ
226

. 

Από την πλευρά του, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

υπολογίζει ότι η αξία των ελληνικών επενδύσεων στη Ρουμανία υπερβαίνει τα 4 δις. 

ευρώ, συνυπολογίζοντας και τις επενδύσεις των θυγατρικών που έχουν την έδρα τους 

σε τρίτες χώρες (όπως στην Κύπρο)
227

. 

Ο κλάδος των τραπεζών προσελκύει περισσότερο τους Έλληνες επενδυτές. 

Στον  τραπεζικό τομέα της Ρουμανίας λοιπόν έχουν εισβάλει δυναμικά μεγάλες 

Ελληνικές τράπεζες, όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (National Bank of Greece), 

Alpha Bank Romania (από το 1994), Τράπεζα Πειραιώς Romania (από το 2000), 

Εγνατία Τράπεζα (από το 2001), Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (από το 2003), Efg 

Eurobank – Ergasias (από το 2001)
228

. 

Σε γενικές γραμμές, οι τομείς στους οποίους οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν 

πραγματοποιήσει στη Ρουμανία, είναι οι παρακάτω: τραπεζικός, τηλεπικοινωνιακός, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κατασκευές, τροφίμων – 

ποτών, φρούτων – λαχανικών, ναυτιλιακά, κλωστοϋφαντουργικά, πληροφορική, 

ασφάλειες – leasing, είδη συσκευασίας, πλαστικά, φαρμακευτικά προϊόντα και 

καλλυντικά, ιχθυοκαλλιέργειες
229

. 

                                                      
225 Εφημ. «Deal News Online», άρθρο στις 19.06.2012 με τίτλο «Επιχειρηματικός παράδεισος η Ρουμανία για 

τους Έλληνες» (http://www.dealnews.gr/secret-money/item/47641). 
226 Ό.π. 
227 Ό.π. 
228 «Χρηματιστήριο, ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα», άρθρο στις 31/1/2008 με τίτλο «Οι Έλληνες 

προτιμούν τη Ρουμανία», (http://www.xrimatistirio.gr/news.). 
229 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

36 – 37. 
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3.1. Επανίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας. Καταστατικό λειτουργίας 

 

 Η σύσταση της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε στις 28 

Δεκεμβρίου 1989 και απέκτησε νομική υπόσταση στις 26 Φεβρουαρίου 1990. 

Απαρτίζεται από Ρουμάνους υπηκόους ελληνικής καταγωγής, καθώς και από 

Ρουμάνους φιλέλληνες. Τα μέλη της ανέρχονται σε 10.000. Η Ένωση Ελλήνων 

Ρουμανίας λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το Ρουμανικό κράτος και έχει 

αντιπρόσωπο στο κοινοβούλιο της Ρουμανίας
230

. 

 Πρωταρχικός στόχος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας είναι η προώθηση της 

Ελληνικής γλώσσας, του Ελληνικού πολιτισμού και των Ελληνικών παραδόσεων. 

Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω του δίγλωσσου περιοδικού «Ελπίς», μέσω 

μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας, καλλιτεχνικών συνόλων, κ.ά
231

. 

 Η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας κρατά αποστάσεις από όλα τα πολιτικά 

κόμματα τόσο της Ρουμανίας όσο και του εξωτερικού και αποτελεί γέφυρα ανάμεσα 

στη Ρουμανία και την Ελλάδα αλλά και ανάμεσα στη Ρουμανία και τον υπόλοιπο 

κόσμο
232

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
230 http://www.uniunea-elena.ro/Storage/ART418/Magazine.htm και 

http://www.hrcci.eu/downl/the_hellenic_union_of_romania.pdf. 
231 http://www.hrcci.eu/downl/the_hellenic_union_of_romania.pdf. 
232 Ό.π. 

http://www.uniunea-elena.ro/Storage/ART418/Magazine.htm
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3.2. Τόποι κατοικίας και κοινότητες των Ελλήνων στη Ρουμανία 

 

   Αξίζει να αναφερθούμε σε τούτο το σημείο στην απαρχή της συγκρότησης των 

Ελληνικών Κοινοτήτων στη Ρουμανία. Αυτή έχει άμεση σχέση με την υπογραφή της 

Συνθήκης της Αδριανούπολης (1829), με την οποία οι περιοχές κατά μήκος του 

Δούναβη που ήταν υποτελείς στους Οθωμανούς, πέρασαν στη ρωσική επιρροή και 

έτσι απελευθερώθηκε το εμπόριο στον ποταμό
233
. Οι πόλεις που πρώτα 

αναπτύσσονται είναι η Βραΐλα, το Γαλάτσι και το Γιούργεβο. Οι Έλληνες 

συγκεντρώνονται στη Βραΐλα και συγκροτούν μια «εμπορική αντιπροσωπεία»
234
. Με 

τη συνθήκη του Παρισιού  το 1856, παρατηρήθηκε μια αύξηση της δραστηριότητας 

των λιμανιών που βρίσκονταν στο Δέλτα του Δούναβη (Σουλινάς, Τούλτσα, 

Κωνστάντζα). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί και αύξηση του ελληνικού 

πληθυσμού στις παραπάνω τρεις πόλεις, εφόσον οι Έλληνες πρωταρχικά 

ασχολούνταν με το εμπόριο
235
. Η υπογραφή της ελληνορουμανικής εμπορικής 

σύμβασης το 1900, είχε ως συνέπεια οι ελληνικές κοινότητες των πόλεων Βραΐλα, 

Γαλάτσι, Καλαφάτη, Μαγκάλια, Κωνστάντζα, Τούλτσεα, Σουλινά και Γιούργεβο να 

αναγνωρίζονται και να θεωρούνται πλέον ως «πρόσωπα ηθικά και νομικά»
236

. 

Παρακάτω ακολουθούν οι σημαντικότερες Ελληνικές Κοινότητες της Ρουμανίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
233 C. Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, ό.π.   σ. 63. 
234 Ό.π., σ. 63 -  64. 
235 Ό.π., σ. 65. 
236 Ό.π., σ. 67. 



 54 

3.2.1. Η Ελληνική Κοινότητα του Βουκουρεστίου 

 

Το Βουκουρέστι είναι μια από τις πιο ιστορικές πόλεις της Ρουμανίας και ένα 

από τα σπουδαιότερα κέντρα οικονομικής δραστηριότητας. Μετά από αρκετές 

επαναστάσεις για την ανεξαρτησία της Βλαχίας και την συνένωση στη συνέχεια με τη 

Μολδαβία, το 1862 το Βουκουρέστι γίνεται πρωτεύουσα της Ρουμανίας
237
. Η 

ελληνική κοινότητα Βουκουρεστίου κατά τα τελευταία χρόνια είναι η πιο 

πολυπληθής κοινότητα. Το 1992 αριθμούσε 935 μέλη ελληνικής καταγωγής από τα 

οποία, ένας σημαντικός αριθμός, τα 422 είχαν την ελληνική ως μητρική γλώσσα. 

Μέσα σε δέκα χρόνια, το 2002, ο αριθμός των μελών παρουσιάζει εκπληκτική 

αύξηση, όπως και αυτών που δηλώνουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική. Το 2002, 

λοιπόν, ζουν στο Βουκουρέστι 1644 Έλληνες, από τους οποίους αυτοί που έχουν την 

ελληνική ως μητρική ανέρχονται στους 1.009
238

.  

Γυρνώντας πίσω το χρόνο, μεγάλη πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη στην 

πόλη του Βουκουρεστίου σημειώθηκε και κατά την περίοδο των Φαναριωτών 

ηγεμόνων. Την περίοδο εκείνη ιδρύθηκαν σχολεία, χτίστηκαν εκκλησίες και δημόσια 

κτίρια, ακόμα και θέατρα και είδαν το φως πολλές μορφωτικές εκδόσεις, αποτέλεσμα 

σπουδαίας πνευματικής κίνησης. Το γεγονός ότι πολλές φαναριώτικες οικογένειες 

ήρθαν σε επιγαμία με τις αστικές ρουμάνικες οικογένειες, εξηγεί το γιατί 

αναπτύχθηκε το ελληνικό στοιχείο στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
239

. 

Η επανάσταση του 1821 είχε αντίκτυπο και στο Βουκουρέστι. Μπορεί οι 

Έλληνες της πόλης να μειώθηκαν αισθητά, όμως η ελληνική κοινότητα δεν έχασε την 

αίγλη και την ευημερία της. Συνέχισε να είναι δυνατή και πλούσια έχοντας σχολείο, 

εκκλησία, τυπογραφείο και εφημερίδα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Ελληνική 

Κοινότητα του Βουκουρεστίου έλαβε αναγνώριση το έτος 1874 με το όνομα 

«Ορφέας». Η ελληνική κοινότητα του Βουκουρεστίου δεν είχε τη σφιχτή οργάνωση 

που είχαν άλλες ελληνικές κοινότητες της Ρουμανίας και ο λόγος ήταν η διασπορά 

των μελών της σε όλη τη μεγάλη έκταση της πόλης
240

. 

Είναι χαρακτηριστική η επαγγελματική διαστρωμάτωση των ελληνικής 

καταγωγής κατοίκων του Βουκουρεστίου, όπως αυτή προκύπτει από στατιστικά 

                                                      
237 A. F. Balteanu, «Βουκουρέστι», στο Ελένη Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία, 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007,  σ. 61. 
238  Ό.π., σ. 69. 
239 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

53. 
240 Ό.π., σ. 53 – 54. 
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στοιχεία των ετών 1898-1899. Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων είναι 1.358 

εγκατεστημένοι στο Βουκουρέστι
241
, οι 665 (629 άντρες και 36 γυναίκες) 

ασχολούνται στην πλειοψηφία τους με το εμπόριο από το λιανεμπόριο ως το 

χονδρεμπόριο, αρκετοί ως υπάλληλοι και ελάχιστοι ως εργάτες χειρώνακτες
242

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
241 A. F. Balteanu, «Βουκουρέστι», ό.π.  σ. 68. 
242 Ό.π., σ. 68 -  69. 
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3.2.2. Η Ελληνική Κοινότητα του Βουρλατίου 

 

Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν μελέτες που να 

αναφέρονται στην παρουσία των Ελλήνων στην πόλη. Οι περισσότερες από τις 

οικογένειες που διέμεναν στην περιοχή την εγκατέλειψαν το χρονικό διάστημα μετά 

το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κι άλλες από αυτές γύρισαν στην Ελλάδα, ενώ άλλες 

οδηγήθηκαν σε μακρινές ηπείρους και κυρίως στην Αυστραλία
243

. 

Η ελληνική κοινότητα που υπάρχει σήμερα στο Barlad (Βουρλάτιο) ιδρύθηκε 

τον Νοέμβριο του 2003 και τα μέλη της ανέρχονται στα 58. Προέρχονται από μικτές 

ελληνορουμανικές οικογένειες. Τα περισσότερα από τα μέλη της κοινότητας δεν 

έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή στην καλύτερη των περιπτώσεων την 

ομιλούν σε επίπεδο αρχαρίου. Καταγράφεται δε έντονη η επιθυμία τους για εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας και μιλώντας μαζί τους διαπιστώνει κανείς  τη διάθεσή τους 

να φέρουν τα παιδιά τους στη μητέρα Ελλάδα προκειμένου να μάθουν καλύτερα τα 

ελληνικά
244

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
243 Ό.π., σ. 41. 
244 Ο.π. 
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3.2.3. Η Ελληνική Κοινότητα στη Βραΐλα 

 

Η πόλη αυτή βρίσκεται στην όχθη του ποταμού Δούναβη. Αποτέλεσε λιμάνι 

και εμπορικό σταθμό που μέχρι εκεί έφταναν τα εμπορεύματα που έρχονταν από τους 

μακρινούς τόπους της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και τα εμπορεύονταν οι 

έμποροι της πόλης Μπρασόβ
245

. 

Κατά το 19
ο
 αιώνα η παρουσία του ελληνικού στοιχείου είναι αύξουσα. Οι 

μόλις 34 άνθρωποι ελληνικής καταγωγής του 1830 μέσα σε οκτώ χρόνια, το 1838, 

γίνονται 2.345. Τη διετία 1872-1873 φτάνουν τις 7.000 και το 1889 τους 10.000. 

Αυτή τη χρονιά καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων. Από το χρόνο αυτό 

και μετά η παρουσία τους θα βαίνει μειούμενη. Το 1899 θα είναι 4.929 για να 

συρρικνωθούν κατά το 2002 στα 324 άτομα
246
. Η παρουσία των Ελλήνων είναι 

ανάλογη με την οικονομική δραστηριότητα, με την αύξηση ή τη μείωση του εμπορίου 

στην πόλη Βραΐλα. Δεν είναι τυχαίο πως οι περισσότεροι από αυτούς απασχολούνται 

με τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο στο Δούναβη. Ήταν πλοιοκτήτες και έμποροι 

δημητριακών, εμπορικοί πράκτορες, υπάλληλοι και ναύτες, γιατροί και δικηγόροι
247

. 

Βέβαια η εμπορική θέση της Βραΐλα ήταν γνωστή στους Έλληνες εμπόρους 

ήδη από τον 14
ο
 αιώνα. Αρκετά ήταν τα πλοία που φτάνανε ως εκεί τόσο από την 

Ελλάδα όσο και από την Κωνσταντινούπολη. Οι εμπορικές σχέσεις με την 

Κωνσταντινούπολη ήταν ανεπτυγμένες και έτσι δικαιολογείται ότι μετά την πτώση 

της πολλοί ήταν οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στη Βραΐλα. Η εκεί ελληνική 

κοινότητα δημιουργήθηκε στο δεύτερο μισό του 15
ου

 αιώνα, χωρίς όμως να έχει 

νομική υπόσταση
248
. Νομική υπόσταση απέκτησε στις 18 Φεβρουαρίου του 1863, 

αφού πρώτα ψήφισαν 315 Έλληνες και αποφάσισαν την ίδρυσή της στη Λέσχη του 

Ιωάννη Ράλλη. Πρώτος πρόεδρος αυτής υπήρξε ο μεγαλέμπορος Γεώργιος 

Αβασιώτης
249

. Από στοιχεία που έχουμε γνωρίζουμε ότι η προέλευση των Ελλήνων 

                                                      
245 Ό.π., σ. 47. 
246

 I. Lupoaie, «Βραΐλα», στο Ελένη Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία, 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007,  σ. 270 και Gheorghe Mihӑilescu, «Populaţia Brӑilei. Studii 

demografice, dinamicӑ şi statisticӑ» [Ο πληθυσμός της Βραΐλας. Δημογραφικές μελέτες, δυναμική και 

στατιστική], στο Analele Brӑilei [Χρονικά της Βραΐλας], IV, 2 – 3, 1932. 
247 I. Lupoaie, «Βραΐλα», ό.π.  σ. 270.  
248 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

47 – 48. 
249 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 260 – 261. 
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μετά το 1815 προέρχεται από τα νησιά του Ιονίου καθώς και από τις υπό τουρκικό 

έλεγχο επαρχίες της Ανατολικής Ρωμυλίας, την Αγχίαλο και τη Μεσημβρία
250

. 

Ποιος ήταν ο λόγος που προσέλκυσε τόσους η Βραΐλα; Το γεγονός που 

συνέβαλε τα μέγιστα στο ευνοϊκό εμπορικό κλίμα και αυτό είχε ως συνέπεια την 

προσέλκυση περισσότερων αποίκων και στην αύξηση του ελληνικού πληθυσμού 

ήταν η συνθήκη ειρήνης της Αδριανούπολης της 2/13 Σεπτεμβρίου 1829. Με τη 

συνθήκη αυτή η Βραΐλα γίνεται ελεύθερο λιμάνι (porto-franco). Επιπροσθέτως, την 

1
η
 Μαΐου 1836, δίνεται το δικαίωμα στους ξένους να αγοράσουν οικόπεδα για 

οικοδόμηση κατοικιών
251

. 

Γρήγορα σχηματίστηκε μια ομάδα πλουσίων Ελλήνων που ήλεγχαν τη 

ναυτιλία, το εμπόριο και τη βιομηχανία και επέλεξαν να κατοικήσουν στη συνοικία 

Belvedere
252
. Μέσα σε πενήντα χρόνια η πόλη απέκτησε πολιτιστική και 

καλλιτεχνική ζωή, εξωραΐστηκε και άρχισε να σφύζει από ζωή και δραστηριότητα. 

Το έτος 1840 έχουμε αναφορά για την ύπαρξη θεάτρου που συνδέεται με τον 

εορτασμό των γενεθλίων του ηγεμόνα Αλεξάνδρου Γκίκα
253
. Η ελληνική γλώσσα 

ομιλείτο σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Πολλοί ήταν αυτοί 

που είτε ήταν Ρουμάνοι είτε Εβραίοι, μάθαιναν τότε ελληνικά
254

. 

Το 1838 ιδρύθηκε η πρώτη "αντιπροσωπεία", από τέσσερις εμπόρους της 

πόλης. Τρεις ήταν Έλληνες και ένας Βούλγαρος
255
. Το 1841 πραγματοποιήθηκε η 

σύσταση του Ελληνικού Γενικού Προξενείου στο Βουκουρέστι, ενώ ταυτόχρονα στη 

Βραΐλα ιδρύθηκε ένα υποπροξενείο
256
. Το 1845 ήταν το έτος που ιδρύθηκε η πρώτη 

εμπορική τράπεζα της πόλης, η Φιλεμπορική Τράπεζα, που είχε ως διοικητές τους: 

Νικόλαο Αρμελίνο, Χριστόφορο Πεταλά, Διονύσιο Καρούσσο, Ιωάννη Φαράγκα, 

Αναστάσιο Αρμελίνο
257
. Το 1861 οι αδελφοί Θεοφιλάτου, Νεγρεπόντης, 

Λαμπρινίδης, Αβασιώτης και άλλοι έδωσαν μεγάλη ώθηση στο εμπόριο. Κατάφεραν 

να κατασκευάσουν σιδερένια ποταμόπλοια που αντικατέστησαν τα ξύλινα σκάφη και 

                                                      
250 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

48 και I. Lupoaie, «Βραΐλα», ό.π.  σ. 263.  
251 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

48 – 49.  
252 Ό.π., σ. 49. 
253 Ό.π. 
254 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 259. 
255 I. Lupoaie, «Βραΐλα», ό.π. σ. 264. 
256 Ό.π και C. Giurescu, Istoricul oraşului Brăila din cele mai vechi timpuri până astăzi, Βουκουρέστι, 1968, σ. 

36. 
257 I. Lupoaie, «Βραΐλα», ό.π. σ. 264 και Cristian Filip, Comunitatea greacă la Brăila, 1864-1900, Μουσείο της 

Βραΐλας, εκδόσεις Istros, 2004, σ. 1-4. 
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με αυτό τον τρόπο με ασφάλεια μπορούσαν να μεταφέρουν σιτηρά από τα λιμάνια 

του άνω Δούναβη και από τη Βραΐλα διοχετεύονταν στις αγορές της Ευρώπης και της 

Αμερικής
258
. Οι εκεί μεγαλύτεροι αλευρόμυλοι και αυτά τα εργοστάσια μακαρονιών 

και μπισκότων ανήκαν στους  Έλληνες και η παραγωγή τους κατά 50% 

διοχετεύονταν μέσω του Δούναβη
259

. 

Η τόσο σφύζουσα ελληνική κοινότητα της Βραΐλας μετά τα μέσα του 20
ου

 

αιώνα παρήκμασε. Οι Έλληνες την εγκατέλειψαν αφήνοντας πίσω τις περιουσίες 

τους. Άλλοι γύρισαν στην Ελλάδα, ενώ  άλλοι πήγαν σε χώρες όπως η Αυστραλία και 

οι ΗΠΑ. Συνέπεια της φυγής των Ελλήνων ήταν το κλείσιμο των ελληνικών 

σχολείων της πόλης
260

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
258 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 259 – 260. 
259 Α. Σ. Φωκά, Τα παιδικά μου χρόνια στην Βραΐλα της Ρουμανίας, ό.π. σ. 200. 
260 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

49 – 50. 
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3.2.4. Η Ελληνική Κοινότητα Γαλατσίου 

 

Το Γαλάτσι βρίσκεται στην Ανατολική Ρουμανία, στην ιστορική περιοχή της 

Μολδαβίας και αποτελεί σπουδαίο λιμάνι του Δούναβη
261

. 

Η ελληνική παρουσία στην πόλη χρονολογείται από τον 14
ο
 – 16

ο
 αιώνα, όταν 

Έλληνες εγκαταστάθηκαν εκεί για εμπορικούς λόγους
262

. 

Κατά το 1821, στο Γαλάτσι συγκροτήθηκε ένας αξιόλογος πυρήνας της 

Φιλικής Εταιρείας. Αρχηγός του και σημαντικότερο μέλος του υπήρξε ο Βασίλειος 

Καραβίας, ο οποίος ήταν στρατιωτικός διοικητής του Γαλατσίου. Ο Καραβίας 

συγκρούστηκε με τους Τούρκους και τους έδιωξε από το Γαλάτσι. Εντούτοις, το 

Γαλάτσι επανακαταλήφθηκε από τους Τούρκους και έμεινε υπό τον έλεγχο τους 

μέχρι το 1829
263

. 

Μετά την απελευθέρωση του Γαλατσίου το 1829, το ελληνικό εμπόριο της 

πόλης γνώρισε μεγάλη ακμή. Τότε ιδρύθηκαν εμπορικοί οίκοι από Έλληνες, με 

σημαντικότερους εκείνους του Παρασκευόπουλου, του Πολάκη, του Κουταβά και 

του Πετρίδη και ναυτιλιακά γραφεία με πιο γνωστά εκείνα των Ξιδιά, Λασκαρίδη, 

Ζαχαριάδη, Τροϊανού, Σωτηριάδη, Αυγερινού. Την ίδια εποχή άνοιξαν και πολλά 

ελληνικά καταστήματα. Την ίδια εποχή επίσης, το εμπόριο ελαιολάδου και ελληνικών 

προϊόντων γνώρισε και αυτό μεγάλη άνθιση
264

. 

Το 1837, ο ελληνικός πληθυσμός του Γαλατσίου αυξήθηκε λόγω του ότι 

δόθηκε άδεια στους ξένους υπηκόους της πόλης ν' αγοράσουν οικόπεδα προκειμένου 

να χτίσουν σπίτια. Αποτέλεσμα της παραπάνω εξέλιξης ήταν η μεγάλη ανάπτυξη του 

λιμανιού του Γαλατσίου, το οποίο μετατράπηκε σε «ελεύθερο λιμάνι», μιας και 

έπαψαν να υφίστανται οι τελωνειακοί δασμοί
265

. 

Η Ελληνική Κοινότητα του Γαλατσίου ιδρύθηκε το 1864. Τα άτομα που 

πρωτοστάτησαν στην ίδρυσή της ήταν οι Ανδρέας Πανάς, Δημήτριος Ροδοκανάκης 

και Κωνσταντίνος Σοκομάνος. Οι παραπάνω χρηματοδότησαν και την ανέγερση της 

ελληνικής εκκλησίας της πόλης
266

. 

                                                      
261 http://en.wikipedia.org/wiki/Gala%C8%9Bi 
262 I. Lupoaie, «Γαλάτσι», στο Ελένη Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία, 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 321. 
263 Ό.π. 
264 Ό.π. και P. Scalcӑu, Grecii din România – Mic tabel chronologic (Οι Έλληνες της Ρουμανίας – Μικρός 

χρονολογικός πίνακας), εκδόσεις Omonia, Βουκουρέστι, 2005. 
265 I. Lupoaie, «Γαλάτσι», ό.π., σ. 321. 
266 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 371 και Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. 

Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 74.   
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Το 1873, αρχές Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε το Γαλάτσι και τη Βραΐλα η 

Βασίλισσα Όλγα. Κατά την περιγραφή του τύπου: «Ήτο δε εσπέρα ότε το ατμόπλοιον 

αφίχθη εις Γαλάζιον· ο λιμήν του Γαλαζίου και η πόλις άπασα εφαίνετο καιομένη ως 

ηφαίστιον, και αι κραυγαί υψούντο μέχρι τρίτου ουρανού και επίστευέ τις ότι η 

Δευτέρα παρουσία εσήμανεν· 100 χιλιάδες λαού εξερράγη εις ζητωκραυγάς και 

αλλαλαγμούς, ώστε και αυτή η βασίλισσα εξεπλήσσετο και εδάκρυεν εκ 

συγκινήσεως…»
267
. Μαζί της ήταν και ο διάδοχος Κωνσταντίνος. Έχει διασωθεί μια 

στοιχομυθία: «Ο διάδοχος Κωνσταντίνος, βλέπων καθ’ όλον τον διάπλουν του 

Δουνάβεως Έλληνας και ακούων γλώσσαν ελληνικήν, ηρώτα την βασίλισσαν: - Και 

εδώ Ελλάς είναι μητέρα; Και η βασίλισσα, ότε είδε την προκυμαίαν Ιβραΐλας 

πλημμυρούσαν εκ πολλών χιλιάδων ανθρώπων, ηρώτησε τον αυλάρχην εάν ήσαν 

όλοι Έλληνες. – Μεγαλειοτάτη, απήντησεν ο κύριος Ροδοστάμος, όλοι "Ζήτω" 

ακούω να φωνάζουν!»
268

. 

Το 1898 ο Διευθυντής του αθηναϊκού περιοδικού «Η Φύσις» εκθειάζοντας τον 

τόπο και τους ανθρώπους σε ένα ταξιδιωτικό του άρθρο έγραφε για αυτό: «Το 

Γαλάζιον άλλως τε κείται επί καλειτέρας, υψηλοτέρας και ευαερωτέρας θέσεως, έχει 

κλίμα ευκρατέστερον και γλυκύτερον, ορίζοντα δε ποιητικώτερον και κατοικείται 

υπό πολυαριθμωτέρων ξένων. Οι δε ομογενείς μας ενταύθα εισί σχετικώς 

πολυπληθέστεροι και πάνυ φιλότιμοι, προσηνέστατοι και κάλλιστοι πατριώται, 

προθυμοποιούμενοι εκάστοτε εις πάσαν προσφοράν και πατριωτικήν υπέρ του έθνους 

ενέργειαν και υποστήριξιν»
269

. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στην εργατική συνοικία «Κοιλάδα» 

(Valea), στη σημερινή Παλιά Πόλη, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της 

ήταν εργάτες από την Ελλάδα. Η «Κοιλάδα»  υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από 

τους βομβαρδισμούς του 1940. Οι συνέπειες των βομβαρδισμών ήταν τραγικές για 

τους Έλληνες. Το ελληνικό εμπόριο οδηγήθηκε σε μαρασμό και οι περισσότεροι 

έμποροι μετακινήθηκαν είτε στο Βουκουρέστι είτε στην Ελλάδα
270

. 

Η Ελληνική Κοινότητα του Γαλατσίου ιδρύθηκε εκ νέου μετά το 1990 και 

ανέκτησε τους δεσμούς της με τη μητέρα – Ελλάδα. Κατά τα πρόσφατα χρόνια, η 

Κοινότητα έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες προκειμένου να αποκτήσει ξανά στην 

                                                      
267 Εφημ. «Αυγή», Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 1873. 
268 Εφημ. «Αυγή», Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 1873. 
269 Α. Σ. Φωκά, Τα παιδικά μου χρόνια στην Βραΐλα της Ρουμανίας, ό.π. σ. 202. 
270 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

74 και I. Lupoaie, «Γαλάτσι», ό.π., σ. 323. 
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κυριότητά της ιδιοκτησίες που της ανήκαν στο παρελθόν. Πρόεδρος της Κοινότητας 

είναι η Rodoclia Zamfiropol
271

. 

Η Κοινότητα του Γαλατσίου αριθμεί 750 μέλη, Έλληνες και Ρουμάνους 

φιλέλληνες μαζί και προσπαθεί να βρει την παλιά χαμένη αίγλη της
272

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
271 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

73 - 74. 
272 Ό.π. 
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3.2.5. Η Ελληνική Κοινότητα του Γιούργεβο 

 

Το Γιούργεβο είναι πόλη που βρίσκεται στο νομό της Vlasca της 

νοτιοκεντρικής Βλαχίας και απέναντι από το παραδουνάβιο βουλγαρικό λιμάνι του 

Ρούσε, στο δέλτα του Δούναβη. Το Γιούργεβο αποτελούσε ένα από τα πιο παλιά 

λιμάνια της Ρουμανίας, διότι είχε οικοδομηθεί τον 14
ο
 αιώνα από τους Γενουάτες

273
. 

Η Ελληνική Κοινότητα της πόλης ιδρύθηκε το 2002 και έχει 70 μέλη μαζί με άλλους 

70 φιλέλληνες
274

. 

Η ύπαρξη της πόλης Γιούργεβο μας είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Κατά 

τους ρωμαϊκούς χρόνους, εκεί που βρίσκεται σήμερα η πόλη, υπήρχε ένα οχυρό, το 

οποίο υπέστη καταστροφή από τους Ούννους. Στα αρχεία των ιστορικών, βλέπουμε 

την πόλη να εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1403
275

. 

Η πόλη ανοικοδομήθηκε δύο φορές, την πρώτη από το Βυζαντινό 

αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α′ και τη δεύτερη από Γενουάτες εμπόρους κατά το 14ο 

αιώνα. Στην πρώτη ανοικοδόμηση, η πόλη ονομάστηκε Θεοδωρόπολις και στη 

δεύτερη San Giorgio, ονομασία που διατηρεί μέχρι σήμερα, αν και κάπως 

παραλλαγμένη. Κατά την περίοδο της τουρκικής κατάκτησης, το Γιούργεβο 

μετονομάστηκε σε Yerkaki ή Yerkachi. Από ό,τι γνωρίζουμε, πριν από το 1831 δεν 

υπήρχε Έλληνας εγκατεστημένος στην πόλη αυτή. Η μετέπειτα μετανάστευση 

Ελλήνων στο Γιούργεβο οφείλεται στην ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας 

στην περιοχή
276
. Το 1837 το Γιούργεβο είχε 2.300 κατοίκους. Το 1853 οι κάτοικοι 

ανέρχονταν στους 7140. Αυτή η αύξηση οφειλόταν στη μετανάστευση Ρουμάνων, 

Βουλγάρων αλλά και Εβραίων, Ελλήνων και Γερμανών
277
. Οι Έλληνες του 

Γιούργεβο προέρχονταν οι περισσότεροι από τα Ιόνια νησιά, κυρίως την Ιθάκη και 

την Κεφαλλονιά. Κάποιοι ήρθαν από την Πελοπόννησο, τη Χίο, το Μελένικο της 

Μακεδονίας και αλλού
278

. 

Μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους, στην πόλη 

εγκαταστάθηκαν πάρα πολλοί Έλληνες έμποροι. Ο κυριότερος λόγος ήταν η 

κατάργηση, σύμφωνα με τη συνθήκη της Αδριανούπολης, των οικονομικών 

                                                      
273 Δ. Μ. Κοντογεώργης, «Σύσταση και οργάνωση Ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία», περ. Μνήμων, τχ. 28, 

(2006-2007), σελ. 210. 
274 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

76 - 77. 
275 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 341. 
276 Ό.π. και Δ. Μ. Κοντογεώργης, «Σύσταση και οργάνωση Ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία», ό.π. σ. 212. 
277 Δ. Μ. Κοντογεώργης, «Σύσταση και οργάνωση Ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία», ό.π. σ. 211. 
278 Ό.π., σ.213. 
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υποχρεώσεων των ηγεμονιών απέναντι στους Οθωμανούς, δηλαδή της υποχρεωτικής 

αποστολής σιτηρών στην Κωνσταντινούπολη και η ουσιαστική απελευθέρωση του 

εμπορίου
279
. Τα έτη 1831-1856, οι Έλληνες πάροικοι στο Γιούργεβο πέτυχαν μέχρι 

ενός σημείου να αποκτήσουν την πρωτοκαθεδρία στο εμπόριο, ιδίως εκείνο των 

μεγάλων αποστάσεων, με συνέπεια η μικρή ελληνικής κοινότητα της πόλης να 

αποκτήσει μεγάλο κοινωνικό κύρος
280
. Το 1863, χρονιά που ιδρύθηκε η ελληνική 

κοινότητα του Γιούργεβο, οι ελληνικές οικογένειες της πόλης έφταναν σε αριθμό τις 

220 περίπου και ο συνολικός αριθμός των μελών της υπολογιζόταν γύρω στα 1000 

άτομα. Η δημιουργία της εκεί ελληνικής κοινότητας οφείλεται στην πολιτική που 

άσκησε ο πρώτος ηγεμόνας των «Ενωμένων Ρουμανικών Ηγεμονιών» Αlexandru 

Ioan Cuza, τόσο απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο και απέναντι στο 

ελληνικό στοιχείο της χώρας του
281
. Ο ελληνικός πληθυσμός του Γιούργεβο υπέστη 

μείωση στις δεκαετίες που ακολούθησαν, με συνέπεια φτάνοντας στο έτος 1910 να 

διαμένουν πλέον στην πόλη 590 Έλληνες, αριθμός που αντιστοιχούσε σε 118 

οικογένειες
282

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
279 B. Jelavich, Russia and the Formation of the Romanian National State 1821 – 1878, Cambridge University 

Press, 1984, σ. 30. 
280 Μ. Κοντογεώργης, «Σύσταση και οργάνωση Ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία», ό.π. σ. 213. 
281 Ό.π., σ. 213 -  214. 
282 Ό.π., σελ. 213 και I. Boldescu, Monografia oraşului Giurgiu, Giurgiu, 1912, σ. 209 – 210. 
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3.2.6. Η Ελληνική Κοινότητα του Ιασίου 

 

Το Ιάσιο είναι κτισμένο στις όχθες του ποταμού Μπαλούι, κοντά στη 

συμβολή του με τον Προύθο, στην ιστορική περιοχή της Μολδαβίας. Η πρώτη 

αναφορά για το Ιάσιο συναντάται σε ρωσικό γεωγραφικό έργο του 1387-1392. Το 

όνομα της πόλης πιθανολογείται ότι προέρχεται από τους Ιάζυγους, σαρματικό φύλο 

που διέμενε στην περιοχή του Δούναβη γύρω στο 50 π. Χ. Στα μέσα του 16
ου

 αιώνα, 

το Ιάσιο ανακηρύσσεται πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Από τότε και για δυο αιώνες, η 

πόλη υπέφερε από στρατιωτικές επιθέσεις, πυρκαγιές και σεισμούς. Καταλήφθηκε 

από τους Τατάρους, τους Πολωνούς και τους Κοζάκους, ενώ το 1769, κατά το 

Ρωσοτουρκικό πολέμο του 1768 – 1774, υπέστη σοβαρές καταστροφές από τους 

Τούρκους
283

. 

Ήταν σημαντική η συμβολή των Ελλήνων, από τις αρχές του 17
ου

 αιώνα, στην 

ανάπτυξη του Ιασίου. Έτσι η ιστορία της πόλης και η ανάπτυξή της σημαδεύεται από 

την ακμάζουσα εμπορική παροικία των Ελλήνων που είχαν τη δυνατότητα να 

κατέχουν ιδιοκτησία και κρατικά αξιώματα. Ο πληθυσμός των Ελλήνων της 

Μολδαβίας, των οποίων η παρουσία στη Μολδαβία χρονολογείται από τον 15
ο
 αιώνα, 

άρχισε να σημειώνει αύξηση από τον 18
ο
 κυρίως αιώνα. Αυτό είχε ως συνέπεια οι 

Έλληνες να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση των θεσμών και του 

πνευματικού βίου της  περιοχής
284
. Ήταν οι ελληνικής καταγωγής ηγεμόνες της 

Μολδαβίας, όλοι αυτοί που έλαβαν καίριες δημόσιες θέσεις, οι δάσκαλοι, οι 

κληρικοί, οι συγγραφείς, οι γιατροί που συνέβαλαν στην ανάδειξη του Ιασίου ως 

πνευματικού κέντρου και κατάφερε να γίνει μια από τις σημαντικότερες πόλεις της 

Βαλκανικής
285
. Συγχρόνως έγινε ένα από τα σπουδαιότερα πνευματικά, πολιτιστικά 

και κοινωνικά κέντρα του ελληνισμού και εστία καλλιέργειας της απελευθερωτικής 

ιδέας των υπόδουλων Ελλήνων και Ρουμάνων κατά της οθωμανικής κυριαρχίας. Δεν 

είναι άλλωστε τυχαίο πως το Ιάσιο επιλέχθηκε από τη Φιλική Εταιρεία για τη 

συγκρότηση των ελληνικών δυνάμεων. Εδώ, με εντολή του Αλεξ. Υψηλάντη, ο Γ. 

Λασσάνης στρατολογεί πολεμιστές σε συνεργασία με τον ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσο 

και τον πρωθυπουργό του Ιάκωβο Ρίζο Νερουλό. Από εδώ στις 24 Φεβρουαρίου 

γίνεται η έναρξη του αγώνα για την απελευθέρωση του Ελλάδας. Εδώ τέλος 

                                                      
283 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Ιάσιο», τ. 28, Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 432 – 433. 
284 Ό.π., σ. 433. 
285 Ό.π. 
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σχηματίζεται από το άνθος της ελληνικής νεολαίας ο ηρωικός «Ιερός Λόχος». Η 

πορεία έληξε με την καταστροφή του στο Δραγατσάνι στις 7 Ιουνίου 1821
286

. 

Στην πνευματική ανάπτυξη της περιοχής σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα γύρω 

μοναστήρια, όπου στα περισσότερα από αυτά μόναζαν Έλληνες που δίδασκαν την 

ελληνική γλώσσα στα παιδιά των βογιάρων. Στη φιλοξενία αυτών κατέφευγαν και οι 

έμποροι που αναζητούσαν εδώ για πρώτη φορά την τύχη τους. Την εποχή εκείνη τα 

μοναστήρια λάμβαναν χρηματοδότηση από τους Ρουμάνους ηγεμόνες, όπως και αυτά 

που βρίσκονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν ένας από τους λόγους που 

επιβίωσαν τα δύσκολα χρόνια. Κατά παράδοξο τρόπο όμως, ενώ οι Έλληνες 

μπορούσαν να ανέρχονται σε κρατικά αξιώματα, από τους Έλληνες μοναχούς 

κανένας δεν έγινε μητροπολίτης της Μολδαβίας
287

. 

Η λεγόμενη «Φαναριώτικη εποχή» (1711-1821) έδωσε περεταίρω ανάπτυξη 

στο Ιάσιο. Πρώτος ηγεμόνας υπήρξε ο Φαναριώτης Νικόλαος Μαυροκορδάτος. 

Ακολούθησαν ο Γρηγόριος Γ’ Γκίκας και ο Μιχαήλ Σούτσος. Αυτή την εποχή 

ακολουθούν τους Φαναριώτες στη Μολδαβία πολλοί Έλληνες που είτε είναι πιστωτές 

των ηγεμόνων ή είναι φιλόδοξοι
288
. Οι πρώτοι από τους Έλληνες αριστοκράτες που 

έφτασαν στο Ιάσιο, ενσωματώθηκαν στην τοπική τάξη των βογιάρων. Αυτοί 

προέρχονταν από τις γνωστές οικογένειες των Καντακουζηνών, των Παλαιολόγων 

και των Ρωσέττηδων
289

. 

Το 1707 λειτούργησε στο Ιάσιο η Ακαδημία που έμελλε να διαδραματίσει 

σπουδαίο ρόλο στην πνευματική ζωή
290
. Το 1714 οργανώθηκε συστηματικά από τον 

Χρύσανθο Νοταρά, επί ηγεμονίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Εκεί φοιτούσαν τα 

παιδιά των Ελλήνων και των Ρουμάνων ευγενών. Η Ακαδημία αυτή διαμόρφωσε 

καθοριστικά τη γενιά των επαναστατών του 1821
291

. 

Το 1681, ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος Νοταράς ίδρυσε στο 

μοναστήρι της Cetӑţuia το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο. Πλήθος λογίων εργάστηκαν 

                                                      
286 Ό.π. και π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 364 – 365. 
287 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 363 και Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. 

Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 81. 
288 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

81. 
289 Ρωξ. Αργυροπούλου, «Οι Ελληνικές Ακαδημίες του Βουκουρεστίου και του Ιασίου», Ένθετο Περιοδικό 

«Ιστορικά» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», 5 Ιουλίου 2001, σ. 26-28. 
290 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 364. 
291 Ό.π. 
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για να εκδοθούν όσα κείμενα συγγράφηκαν εκεί. Ανάμεσα τους, ήταν και οι Ιωάννης 

Μόλυβδος και ο Ιερεμίας Κακαβέλας
292

. 

Αριθμούσε αρκετά μέλη η ελληνική κοινότητα του Ιασίου κατά το 19
ο
 αιώνα. 

Πολλά από αυτά κατείχαν εξέχουσες κοινωνικές θέσεις και ήταν ανωτάτου 

μορφωτικού επιπέδου. Για αυτό το αναγνωστικό κοινό τυπώθηκαν από το 1642 ως το 

1821 περίπου εκατό βιβλία από το ελληνικό τυπογραφείο του Ιασίου
293
. Το 1821 

τυπώθηκε το βιβλίο «Προσευχές και αναγνώσματα εν καιρώ πολέμου» του 

Γρηγορίου Ειρηνουπόλεως, το οποίο αφιερώθηκε στον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Την 

ίδια χρονιά τυπώθηκε η «Ανθολογία επαναστατικών ασμάτων» που ξεσήκωσε τους 

Έλληνες εθελοντές. Στις 24 Φεβρουαρίου 1821 τυπώθηκε η επαναστατική προκήρυξη 

του Αλεξ. Υψηλάντη «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»
294

. 

Το 1835 έλαβε χώρα στο Ιάσιο η ίδρυση του πρώτου Γενικού Προξενείου της 

Ελλάδας στα Ρουμανικά Πριγκιπάτα. Πρώτος πρόξενος της Ελλάδας διετέλεσε ο Κ. 

Σακελλάριος
295

. 

Η Ελληνική κοινότητα του Ιασίου με τη μορφή που έχει σήμερα, ιδρύθηκε το 

1990. Στους κόλπους της διαθέτει 385 μέλη και 180 φιλέλληνες. Πρώτος πρόεδρος 

της διετέλεσε ο Ανδρέας Ράδος. Το 1992, η ελληνική κοινότητα της πόλης απέκτησε 

νέα πρόεδρο, τη Μαρίκα Πιέπτου. Φαίνεται όμως ότι η παλιά αίγλη της παροικίας 

των Ελλήνων συγκινεί περισσότερους, μιας και στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται 

συμμετέχουν περισσότεροι από τους εγγραφέντες
296

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
292 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

82. 
293 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Ιάσιο», τ. 28, Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 433. 
294 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

82. 
295 Ό.π. 
296 Ό.π., σ. 83. 
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3.2.7. Η Ελληνική Κοινότητα του Ιζβοαρέλε 

 

Το Ιζβοαρέλε είναι χωριό που βρίσκεται στο δέλτα του Δούναβη, στα σύνορα 

της Ρουμανίας με την Ουκρανία
297
. Η ιστορική πορεία του δεν έχει συμπληρώσει 

ακόμα τους δυο αιώνες ζωή μιας και ιδρύθηκε το 1820. Η ύπαρξή του είναι 

αποτέλεσμα των παρενεργειών των Ρωσοτουρκικών πολέμων. Έτσι, όταν ο Ρώσικος 

στρατός έφτασε ως την Αδριανούπολη, οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής των 

Σαράντα Εκκλησιών της Θράκης, θέλοντας να αποφύγουν τα αντίποινα, έφυγαν 

ακολουθώντας τον. Έφτασαν ως τη Ρωσία όπου και εγκαταστάθηκαν. Μετά από λίγα 

χρόνια, το 1830, είτε γιατί οι συνθήκες δεν ήταν αυτές που προσδοκούσαν στη Ρωσία 

είτε γιατί πίστευαν ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους μετανάστευσαν, οι 

πρόσφυγες αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Στο δρόμο της 

επιστροφής δεν κατάφεραν να φτάσουν μιας και αναγκάστηκαν να σταματήσουν στο 

Ιζβοαρέλε και από τότε έμειναν εκεί
298
. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός της κοινότητας 

ανέρχεται στα 2500 μέλη. Σε αυτό τον αριθμό θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 1500 

που είναι διασπαρμένα στα γύρω χωριά. Αυτός ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων 

παροίκων καθιστά το Ιζβοαρέλε ως τη μεγαλύτερη αμιγώς Ελληνική κοινότητα που 

βρίσκουμε όχι μόνο στα όρια της Ρουμανίας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. 

Αναμενόμενο είναι οι κάτοικοι να ομιλούν την ελληνική γλώσσα, και μάλιστα με 

τους ιδιωματισμούς της Θράκης και να διαιωνίζουν τα πατροπαράδοτα ήθη και 

έθιμα
299

. 

Στη διατήρηση της ελληνικότητας σπουδαίο ρόλο έχουν διαδραματίσει οι 

ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με την μητέρα Ελλάδα και οι συνεργασίες 

που έχουν χτιστεί με πολλούς φορείς και οργανώσεις. Με όλα αυτά κατάφεραν να 

εντάξουν το Ιζβοαρέλε στο πρόγραμμα ΕΣΟΑΒ χρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα 

με 3.000.000 Ευρώ για έργα ανάπλασης. Αποκτήσανε πολιτιστικό κέντρο και 

κοινοτική βιβλιοθήκη, ποδοσφαιρική ομάδα, χορευτικό τμήμα και τμήμα διδασκαλίας 

της ελληνικής γλώσσας
300
. Κατασκεύασαν μάλιστα και καινούργιο Δημαρχιακό 

Μέγαρο. Λόγω διαφωνιών, η κοινότητα δεν ανήκει στην Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας. 

                                                      
297 https://ellas2.wordpress.com/2011/09/09/izvoarele 
298 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

85 και http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=34&apprec=70 
299 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

85. 
300 Ό.π. και http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=34&apprec=70. 
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Αποσχίστηκε και ακολουθεί αυτόνομη πορεία, δίνοντας σημασία στις σχέσεις με την 

Πατρίδα
301

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
301 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

85.  
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3.2.8. Η Ελληνική Κοινότητα του Καλαφάτη 

 

Οι Βυζαντινοί έμποροι από τα παλιά χρόνια έφτασαν μέχρι το Καλαφάτη, 

μιας και η γεωγραφία και η ιστορία του ταυτίζεται με τον εμπορικό δρόμο του 

Δούναβη
302
. Για πρώτη φορά ο Καλαφάτης αναφέρεται σε ελληνική γραπτή πηγή το 

έτος 1424, κάτι που αποδεικνύει την παρουσία των Ελλήνων στο έδαφος του.  

Υπάρχουν δυο σημαντικές εργασίες [«Ιστορία της πόλης του Καλαφάτη» του S. 

Drăgulescu (1906) και «Καλαφάτη» των καθηγητών  Lelius Mândroiu, Vasile 

Petrişor (1977)], που μας παρέχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την παρουσία και 

την ενεργό συμμετοχή των Ελλήνων στο οικονομικό, πολιτικό και πνευματικό 

γίγνεσθαι τόσο στο Καλαφάτη όσο και στη γύρω περιοχή. Μετά το 1822, στην 

περιοχή καταφτάνουν αρκετές οικογένειες Ελλήνων. Η μετακίνηση αυτή είναι 

επακόλουθο της οικονομικής ανάπτυξης που συντελείται. Από πληροφορίες της 

κοινότητας γνωρίζουμε ότι στα τέλη του 19
ου

 αιώνα ο αριθμός των Ελλήνων του 

Καλαφάτη ανέρχεται στα 165 άτομα
303

. 

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα, 

πολλοί ήταν οι πολιτικοί πρόσφυγες που κατοίκησαν το Καλαφάτη. Ο πιο γνωστός 

από αυτούς ήταν ο Γ. Ζυγούρας, ένας δραστήριος άνθρωπος, που για ένα μεγάλο 

διάστημα υπήρξε και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της πόλης. Μετά το έτος 

1973 και κυρίως το διάστημα  μετά την πτώση της δικτατορίας, και οι τελευταίοι 

Έλληνες του Καλαφάτη επαναπατρίστηκαν. Αποτέλεσμα ήταν να διαλυθεί η 

κοινότητα. Όμως, κάποιοι απόγονοι των μελών της παλιάς ελληνικής κοινότητας, 

λίγα χρόνια μετά την πτώση του Κομμουνισμού στη Ρουμανία, στις 27 Οκτωβρίου 

1996, επανασύστησαν την κοινότητα
304

. 

Σήμερα ο αριθμός των μελών της ανέρχεται στα 80, αποτελούμενη από 

Ρουμάνους ελληνικής καταγωγής και φιλέλληνες. Πρόεδρός της είναι η Lungu Elena 

– Cornelia και αντιπρόεδρος η Stănescu Patricia – Maria
305

. 

 

 

 

                                                      
302 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

60. 
303 Ό.π, σ. 60 -  61.  
304 Ό.π., σ. 61. 
305 Ό.π., σ. 60 – 61. 
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3.2.9. Η Ελληνική Κοινότητα της Κλουζ-Ναπόκα 

 

Η Κλουζ – Ναπόκα είναι πόλη που βρίσκεται στη βορειοδυτική Ρουμανία. 

Αποτελεί επίσης πρωτεύουσα του νομού Κλουζ. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά του 

Βουκουρεστίου και απέχει από αυτό 320 χιλιόμετρα. Η πόλη είναι κτισμένη εκεί 

όπου κατά την αρχαιότητα βρισκόταν η Ναπόκα, που ήταν αρχαίος οικισμός των 

Δακών. Η πόλη θεωρείται ως η πρώτη πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας
306

. 

Η πόλη αποτέλεσε σημαντικό κέντρο εμπορίου στην Τρανσυλβανία και 

προσείλκυσε πολλούς Έλληνες εμπόρους. Σύμφωνα με την Τ.Ε. Ευαγγελίδη, στην 

Κλουζ οι Έλληνες διαθέτουν μία από τις παλαιότερες ελληνικές κοινότητες της 

Ευρώπης, της οποίας η ύπαρξη χρονολογείται από το 16
ο
 αιώνα

307
. 

Η Ελληνική Κοινότητα της πόλης Κλουζ απέκτησε νομική υπόσταση την 1
η
 

Νοεμβρίου 1998 και διαθέτει 80 μέλη. Πρόεδρος της είναι η Eleni Idu
308

. 

Η Κλουζ – Ναπόκα διαθέτει πανεπιστημιακές σχολές στις οποίες σπουδάζουν 

και φοιτητές από την Ελλάδα
309

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
306 Παπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Κλουζ - Ναπόκα», τ. 34, Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 163. 
307 Τ. Ε. Ευαγγελίδης, «Ρουμανία», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,  τ. Ι′, εκδ. Πυρσός, Αθήνα, σ. 742 – 743. 
308 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

64. 
309 http://universal.edu.gr/index.php/universities/study-romania/medicine-dentistry-cluj. 
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3.2.10. Η Ελληνική Κοινότητα της Κραϊόβας 

 

Η Κραϊόβα είναι πόλη που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ρουμανία και αποτελεί 

την πρωτεύουσα του νομού Ντολζ. Η Κραϊόβα είναι κτισμένη στις όχθες του 

ποταμού Ζίου και βρίσκεται 185 χιλιόμετρα δυτικά του Βουκουρεστίου
310

. 

Κατά την αρχαιότητα στη θέση της πόλης υπήρχε ρωμαϊκό φρούριο. Η πρώτη 

αναφορά για την πόλη μας σώζεται από το 1475. Η πόλη αποτελούσε σημαντικό 

κέντρο εμπορίου παρά το σεισμό του 1790, την επιδημία πανούκλας του 1795 και την 

επίθεση και πυρπόληση από τους Τούρκους το 1802
311

. 

Στην Κραϊόβα, όπως και στον Καλαφάτη, υπήρχε μια αξιόλογη ελληνική 

κοινότητα, η οποία όμως δεν ήταν τόσο πολυπληθής όσο οι αντίστοιχες ελληνικές 

κοινότητες πόλεων όπως η Βραΐλα, το Γαλάτσι, η Τούλτσεα και η Κωνστάντζα. Από 

απογραφή του 1838, προκύπτει ότι στο νομό Ντόλζ (Dolj) ζούσαν 188 Έλληνες με τις 

οικογένειες τους, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν εγκατεστημένοι στην 

Κραϊόβα
312

. 

Οι Έλληνες της Κραϊόβα δεν ξέφυγαν από την κύρια απασχόληση των 

αποίκων προγόνων τους, που δεν ήταν άλλη από το εμπόριο. Η ενασχόλησή των 

Ελλήνων με το εμπόριο υπήρξε ένας λόγος που ίσως τους απέτρεψε να εμπλακούν 

στην πολιτική ζωή του τόπου
313

. 

Η Κραϊόβα, διαχρονικά, ήταν τόπος κατοικίας της μεγαλύτερης ελληνικής 

κοινότητας της περιοχής στην οποία ανήκε
314

. 

Για τους Έλληνες που έφταναν στην περιοχή, γνωρίζουμε από τις καταγραφές 

σε καταλόγους που συνέτασσε η Διεύθυνση Αστυνομίας της Κραϊόβα μεταξύ 1854 

και 1855. Αυτό συνέβαινε διότι όσοι έρχονταν στην Ουγγροβλαχία δεν δήλωναν την 

ύπαρξη τους σε καμία αρχή του Πριγκιπάτου. Σε αυτό ίσως να τους οδηγούσε και η 

πολιτική αστάθεια που επικρατούσε και οι αλλεπάλληλες στρατιωτικές κατοχές που 

γνώρισε η περιοχή. Μέσα από αυτές τις καταγραφές μπορούμε να γνωρίζουμε για 

τους Έλληνες της Κραϊόβα· να γνωρίζουμε τον τόπο καταγωγής τους, την 

επαγγελματική τους ενασχόληση και την οικονομική τους κατάσταση. Από τις 

καταγραφές αυτές αποκαλύπτεται πως οι περισσότεροι Έλληνες προέρχονταν από τα 

                                                      
310 Παπυρος Λαρους Μπριταννικα, «Κραϊόβα», τ. 36, Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 39. 
311 Ό.π. 
312

 M. Theodorian-Carada, «Craioveni de origine greacă» στο «Arhivele Olteniei», έτος ιθ΄, 1940, σ. 78-82 

(μελέτη) και Mihai Chiriţă, Studii de istorie, εκδόσεις Sitech, Craiova, 2005, σ. 289, 394. 
313

 M. Theodorian-Carada, ό.π., σ. 78-82. 
314 Ό.π. 
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ορεινά μέρη της Ελλάδας και ιδιαίτερα από την Ήπειρο, αλλά και από την Πάτρα, τη 

Λαμία και τα Τρίκαλα. Οι Έλληνες που διέμεναν στην Κραϊόβα χαρακτηρίζονται από 

κάποιους Ρουμάνους ιστορικούς μελετητές ως Βλάχοι
315

. 

Οι Έλληνες κάτοικοι της πόλης ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο 

οινοπνευματωδών ποτών, ως επιστάτες, ως ιδιοκτήτες μικρομάγαζων, πωλητές 

κουλουριών, σαλεπιού, σαπουνιού και σιταριού αλλά και ως καθηγητές
316

. 

Κάποιοι από αυτούς είχαν αφήσει τις οικογένειές τους στην Ελλάδα. Ωστόσο, 

οι περισσότεροι εντάχθηκαν στην κοινωνία της πόλης, μιας και παντρεύτηκαν 

Ρουμάνες
317

. 

Από τις οικογένειες ελληνικής καταγωγής που ξεχώρισαν για τον πλούτο 

τους, είναι αυτή του Nicolache Mihail που είχε τσιφλίκια στο νομό Dolj και σπίτια 

στην Κραϊόβα, του Barbu Isvoranu, πλούσιου Έλληνα της Κραϊόβα και του Gheorghe 

(Gogu) Vârvoreanu (ο οποίος επίσης είχε αρχικά το επώνυμο Κωνσταντινίδης), που 

ήταν ιδιοκτήτης τσιφλικιού και έμπορος
318

. 

Το 1872, από προξενικό έγγραφο μαθαίνουμε ότι οι Έλληνες οικογενειάρχες 

στην Κραϊόβα ήταν 240
319

. 

Μετά το 1950 και το τέλος του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, στην πόλη 

έφτασαν περίπου 450 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες, οι περισσότεροι από τους 

οποίους ήταν παιδιά
320

. 

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, η Ελληνική Κοινότητα της 

Κραϊόβα πήρε νομική υπόσταση. Αυτό συνέβη το 1991. Τα μέλη της ανέρχονται στα 

270, με τα 58 από αυτά να είναι φιλέλληνες. Πρόεδρος της Κοινότητας είναι ο 

Γιάννης Βασογιάννης
321

. 

 

 

 

                                                      
315 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

71.   
316 M. Theodorian-Carada, ό.π., σ. 78-82. 
317 Ό.π. 
318 Ό.π. 
319 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

72.   
320 Παναγιώτης Παπαδόπουλος, περιοδικό «Λαός», τεύχος 30.06.2007, άρθρο με τίτλο «Η ζωή των Ελλήνων στις 

σοσιαλιστικές χώρες της νοτιανατολικής Ευρώπης και ο επαναπατρισμός τους στην Ελλάδα». Βλέπε επίσης και 

Μαρία Βεργέτη, «Σύντομη Ιστορική Αναδρομή», Πολιτικοί Πρόσφυγες από τις Ανατολικές χώρες, επιμ. Κούλα 

Κασιμάτη, έκδ. ΓΓΑΕ, Αθήνα, 1993, Θανάσης Μητσόπουλος, Μείναμε Έλληνες, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, 1979. 
321 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

70.   
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3.2.11. Η Ελληνική Κοινότητα της Κωνστάντζας 

 

Η Κωνστάντζα είναι πόλη που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Ρουμανίας, 

στις ακτές του Εύξεινου Πόντου και 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Βουκουρεστίου. 

Σήμερα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας
322
. Το έδαφός της είναι διάσπαρτο από 

ευρήματα της ελληνιστικής κυρίως εποχής. Στο Αρχαιολογικό της Μουσείο ανάμεσα 

στα άλλα εκτίθενται ελληνικές επιγραφές, επιτύμβιες πλάκες και γλυπτά. Ένα από τα 

πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το σύμπλεγμα της Θεάς Τύχης με τον Πόντο, οι οποίοι 

θεωρούνταν οι  προστάτες των θαλασσών, έργο του 2
ου

 αιώνα μ. Χ. Το σύμπλεγμα 

αντικατοπτρίζει την ανάγκη προστασίας  των θαλασσοπόρων ή των κατοίκων της 

αρχαίας Τόμι, όταν αυτοί διέσχιζαν τον Πόντο
323

. 

Η σχέση της με τους Έλληνες ανάγεται στον 7
ο
 αιώνα. Τότε ιδρύθηκε εκεί η 

αποικία Τόμις από Έλληνες που ήρθαν από τη Μίλητο
324
. Η Τόμις μάλιστα τύπωσε 

και δικά της νομίσματα, τα οποία  πρώτα ήταν χάλκινα και αργότερα χρυσά. Τον 1
ο
 

αιώνα οι Ρωμαίοι με τον M Terentius Varro Lucullus την υπέταξαν
325
. Την εποχή του 

Μεγάλου Κωνσταντίνου (323-337), η πόλη ξαναμπαίνει κάτω από τη βυζαντινή 

κυριαρχία και οι κάτοικοί της υιοθετούν τον τρόπο ζωής των Βυζαντινών και τον 

πολιτισμό τους
326
. Στα βυζαντινά χρόνια αλλάζει και η ονομασία της πόλης, μιας και 

καταγράφεται ως Κωνσταντία και αυτό προς τιμή της αδελφής του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού
327
. Κατά τον 4

ο
 αιώνα η πόλη απέκτησε επισκοπή, μιας και ο 

χριστιανισμός επεκτάθηκε ως εκεί. Τα χρόνια εκείνα χτίστηκαν εκκλησίες και 

μάλιστα στο ρυθμό της βασιλικής και οργανώθηκε σε νέα αντίληψη η ζωή των 

κατοίκων στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική διάστασή της
328

. 

Αλλά και κατά το μεσαίωνα και μέχρι το 19
ο
 αιώνα, για την παρουσία των 

Ελλήνων στην πόλη υπάρχουν τεκμήρια. Το 1814 έχουμε την πρώτη μαρτυρία για 

την Ελληνική Κοινότητα της Κωνστάντζας. Μετά από λίγα χρόνια, το 1840, έχουμε 

                                                      
322 Παπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Κονστάντσα», τ. 35, Πάπυρος, Αθήνα, 1996, σ. 74. 
323 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

65. 
324 Ό.π., σ. 64 και Ι. Croitoru, Ορθοδοξία και Δύση στην πνευματική παράδοση των Ρουμάνων, εκδόσεις Αθ. 

Σταμούλης, Αθήνα, 2011 και Σ. Μάνεση, «Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης Ρουμανίας», Mélanges offerts à 

Octave et Melpo Merlier II, Αθήνα, 1952, σ.. 84-85 και G. Streit, Mémoire sur la question des Communautés 

Helléniques en Roumanie, Athènes, 1905, σ. 27.     
325 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

65. 
326 O. Stepan, «Κωστάντζα», στο Ε. Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία, 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 403. 
327 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

65.  
328 Ό.π. 
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και μια καταγραφή που ανεβάζει τις ελληνικές οικογένειες στις σαράντα. Το 1859, ο 

Έλληνας πρόξενος της Βάρνας, αναφερόμενος στον πληθυσμό της Κωστάντζας, 

γράφει: «δεν ξεπερνά τις 3000 ψυχές, οι 500 είναι Έλληνες υπήκοοι. Αυτοί 

ασχολούνταν με το εμπόριο και εγκαταστάθηκαν εδώ στην ελληνική συνοικία, όπου 

βρίσκεται η ελληνική εκκλησία και το ελληνικό σχολείο»
329
. Διαπιστώνουμε ότι μέσα 

σε είκοσι χρόνια οι Έλληνες αυξήθηκαν υπέρμετρα. Τα αμέσως επόμενα χρόνια 

φαίνεται το εμπόριο γνώρισε μεγάλη άνθιση, οι ευκαιρίες εκεί πολλαπλασιάστηκαν 

και οι κυριευμένοι από την εμπορική διάθεση Έλληνες έτρεξαν στην περιοχή. Το 

1873 υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων, στην πλειονότητά τους έμποροι, 

ανέρχεται στους 1000 περίπου
330
. Οι υποδομές, τόσο με την κατασκευή της 

σιδηροδρομικής γραμμής Τσερναβόντα-Κωνστάντζα (1858-1860) όσο και με τη 

δημιουργία του λιμανιού,  προσέφεραν διευκολύνσεις και είχαν ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη της πόλης. Τότε ο αριθμός της ελληνικής μειονότητας σημείωσε την 

μεγαλύτερη αύξηση, φτάνοντας κοντά τα 1900 άτομα
331

. 

Η αλματώδης ανάπτυξη, με τους Έλληνες να έχουν κυριαρχικό ρόλο σε όλες 

τις δράσεις, ήρθε μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους. Μάλιστα, κατά τα 

έτη 1878-1880 για πρώτη φορά και κατά το διάστημα 1882-1883 για δεύτερη, στην 

πόλη εκλέγεται δήμαρχος ο Έλληνας Α. Αλεξανδρής. Τα επόμενα χρόνια, 

εξελέγησαν στη δημαρχία της πόλης και άλλοι Έλληνες. Η επιρροή των Ελλήνων 

αποδεικνύεται και από το γεγονός πως στους δρόμους της δόθηκαν πολλά ελληνικά 

ονόματα
332
. Στις πολιτιστικές  δράσεις των ομογενών αξίζει να αναφερθεί και η 

συγκρότηση θιάσου κατά το έτος 1873. Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα «Αυγή»: 

«Ο εν Κωνστάντζα ελληνικός θίασος έδωκε τη 11/23 νοεμβρίου την πρώτην ελληνικήν 

παράστασιν συνισταμένην εκ του δράματος Ορέστης και της κωμωδίας ο Τσαρλατάνος, 

καθ’ ην οι υποκριταί επέτυχον αρκούντως, και αληθώς ειπείν, εφάνησαν εν πολλοίς 

ανώτεροι πάσης προσδοκίας.»
333
. Το 1898, χτίζεται το θέατρο «Ελπίς», το οποίο 

αποτελούσε ιδιοκτησία της Ελληνικής Κοινότητας. Σε αυτό το κτίριο μερικά χρόνια 

αργότερα, το 1919, προστέθηκε ένα ακόμη  τμήμα πλευρικά και μια επιπλέον κύρια 

όψη με θέα προς την αυλή
334
. Λίγο πριν το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο 

                                                      
329 Ό.π., σ. 66 και O. Stepan, «Κωστάντζα», ό.π. σ. 407. 
330 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 
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333 Εφημ. «Αυγή», Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 1873. 
334 Octavia Stepan, «Κωστάντζα», ό.π. σ. 404. 
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πληθυσμός της Κωνστάντζας φτάνει τους 82.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 5.000 

ήταν Έλληνες. Εδώ είχαν καταφύγει, εκδιωγμένοι οι περισσότεροι από τους 

Βουλγάρους το 1913 και από τους Τούρκους το 1922.  Στην πλειονότητά τους 

ασχολούνται με το εμπόριο, εισαγωγικό και εξαγωγικό, με καταστήματα, τη ναυτιλία 

και ξενοδοχεία. Η κοινότητα, αμέσως μετά την πτώση του κομμουνισμού το 

Φεβρουάριο του 1990, απέκτησε νομική υπόσταση. Τα μέλη της ανέρχονται στα 780 

άτομα και πρόεδρός της είναι ο Ευθύμιος Αντωνιάδης. Το 1990 επίσης, το θέατρο 

«Ελπίς» περιήλθε εκ νέου στην ιδιοκτησία της Ελληνικής Κοινότητας της πόλης
335

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
335 Ό.π., σελ. 405 και Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση…, ό.π., σ. 64 και 66 – 67.   
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3.2.12. Η Ελληνική Κοινότητα του Μπαμπαντάγκ 

 

Η πόλη Μπαμπαντάγκ βρίσκεται στο νομό Τούλτσεα, στη νοτιοανατολική 

Ρουμανία
336

. 

Η Ελληνική Κοινότητα της πόλης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1991, όμως 

απέκτησε νομική υπόσταση τέσσερα χρόνια αργότερα, το Φεβρουάριο του 1995, 

λειτουργώντας ως παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας
337

. 

Η Κοινότητα έχει στους κόλπους της 140 μέλη, αριθμός που αντιστοιχεί 

περίπου σε 40 οικογένειες, είτε μικτές είτε εκρουμανισμένες ελληνικές οικογένειες. 

Οι περισσότεροι Έλληνες του Mπαμπαντάγκ βρέθηκαν εκεί από το Izvoarele, την 

Constanţa και την Tulcea, ως αποτέλεσμα της εκβιομηχάνισης της Ρουμανίας. Όλα 

αυτά συμβαίνουν κατά τα τελευταία 50 χρόνια
338

. 

Στο Μπαμπαντάγκ υπάρχουν κάποιες αμιγώς ελληνικές οικογένειες, που αν 

και δεν υπάρχουν στοιχεία για την προέλευσή τους και το χρόνο εγκατάστασης αυτών 

και των προγόνων τους, θεωρούν την πόλη ως τόπο καταγωγής τους
339

. 

Δυστυχώς, η Ελληνική Κοινότητα της πόλης ούτε σχολεία έχει ούτε 

ελληνορθόδοξο ναό. Έτσι, οι Έλληνες της περιοχής δεν έχουν τη δυνατότητα να 

τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και να διδάσκονται την ελληνική γλώσσα
340

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
336 http://en.wikipedia.org/wiki/Babadag 
337 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

39. 
338 Ό.π., σ. 38 – 39. 
339 Ό.π., σ. 39. 
340 Ό.π. 
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3.2.13. Η Ελληνική Κοινότητα του Μπρασόβ 

 

Οι Έλληνες έχουν μακραίωνη παρουσία στο Μπρασόβ, με τους πρώτους να 

έρχονται εκεί τον 14
ο
 αιώνα. Ειδικότερα, το 1399 γίνεται λόγος για Έλληνες της 

Τρανσυλβανίας, όταν ο Πάπας επιχειρεί να τους στρέψει στον καθολικισμό μαζί με 

τους Ρουμάνους, τους Βουλγάρους και τους Αρμενίους
341
. Ο ερχομός των Ελλήνων 

στο Μπρασόβ πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Από τον 14
ο
 αιώνα έως το 1588 

λαμβάνει χώρα η πρώτη φάση. Σε αυτά τα χρόνια στους Έλληνες εμπόρους 

παραχωρήθηκαν ποικίλα προνόμια, με κυριότερο όλων, τη δυνατότητα να συστήσουν 

τη δική τους εμπορική εταιρεία (Κομπανία). Από το 1588 έως το 1781 όπου στους 

Έλληνες παραχωρούνται προνόμια. Παραχωρείται, στις 8 Ιουλίου 1636, από τον 

Πρίγκιπα της Τρανσυλβανίας ένα γενικό εμπορικό προνόμιο, το οποίο θα αποτελέσει 

τη νομική βάση προκειμένου να ιδρυθούν αργότερα οι ελληνικές εταιρείες-κομπανίες 

της Τρανσυλβανίας
342
. Επίσης με απόφαση της Μαρίας Θηρεσίας κατά το έτος 1742, 

δόθηκε η αυστριακή υπηκοότητα στα μέλη των Ελληνικών Κομπανιών. Συνέπεια 

αυτής της απόφασης ήταν η μόνιμη εγκατάσταση πολλών Ελλήνων στην 

Τρανσυλβανία και η επανένωσή τους με τις οικογένειές τους
343
. Η τρίτη φάση 

καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1781 έως το 1825, όταν φτάνουν στο Μπρασόβ 

πολιτικοί πρόσφυγες και έχουμε άνθιση της ελληνικής παροικίας
344
. Οι κυριότεροι 

λόγοι έλευσης των Ελλήνων στο Μπρασόβ ήταν η κατάκτηση των εδαφών τους από 

τους Τούρκους, τα διάφορα προνόμια και η σπουδαία εμπορική θέση της πόλης. Την 

περίοδο 1781 – 1825, με τον ερχομό προσφύγων, οι Έλληνες σταθεροποιούν την 

παρουσία τους στην πόλη και αποκτούν υπολογίσιμη οικονομική, πολιτική, νομική 

και πολιτιστική δύναμη
345
. Από το 1636 ακόμα οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να 

επιλέγουν τον διοικητή, 12 τοπικούς συμβούλους και ανώτερους υπαλλήλους, ενώ με 

την πάροδο του χρόνου μπορούσαν να επιλέγουν επίσης δικαστές και ενόρκους για τα 

εμπορικά παραπτώματα
346
. Το διάστημα 1948-1954, πραγματοποιήθηκε από το 

κομμουνιστικό καθεστώς της Ρουμανίας καταχρηστική κατάσχεση των περιουσιών 

των ελληνικών κοινοτήτων. Όσοι Έλληνες διατηρούσαν την ελληνική υπηκοότητα 

                                                      
341 R. Popa, «Μπρασόβ», στο Ε. Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία, University 

Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007,  σ. 458. 
342 Ό.π., σ. 459, 462. 
343 Ό.π., σ. 459.  
344 Ό.π., σ. 462. 
345 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. , σ. 

43. 
346 R. Popa, «Μπρασόβ», ό.π.  σ. 462. 
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και δεν εγκατέλειψαν τη χώρα, προκειμένου να αποφύγουν τις διώξεις ζήτησαν να 

λάβουν και τη ρουμανική υπηκοότητα, ενώ άλλοι Έλληνες έφυγαν από τη Ρουμανία. 

Ωστόσο, το 1950 ένα κύμα πολιτικών προσφύγων έρχεται στο Μπρασόβ
347

. 

Η Ελληνική Κοινότητα του Μπρασόβ ιδρύθηκε το 1990 και αριθμεί 77 μέλη 

στην απογραφή του 2002
348

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
347 Ό.π., σ. 461. 
348 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Ά. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π., σ. 

43. 
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3.2.14. Η Ελληνική Κοινότητα στο Ονέστι 

 

Το Ονέστι ανήκει στο νομό Bacau και βρίσκεται στην ιστορική περιοχή της 

Μολδαβίας
349

. 

Μεταξύ των κατοίκων της πόλης υπάρχουν και Έλληνες. Η ίδρυση της 

Ελληνικής Κοινότητας της πόλης υπήρξε αποτέλεσμα πρωτοβουλίας που έλαβαν οι 

Maria Maţuka, Moţei Angheliki και ο Simos Luliadis, που ήταν και ο πρώτος 

πρόεδρος της Κοινότητας. Τον Luliadis διαδέχτηκαν οι Maria Maţuka, Iannis Rallis, 

Vasilis Gourzanopoulos. Σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας είναι ο 

Takis Kiriakopoulos
350

. 

Η χρονολογία ίδρυσης της Ελληνικής Κοινότητας του Ονέστι είναι άγνωστη, 

όπως και το πόσα μέλη διαθέτει
351

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
349 http://en.wikipedia.org/wiki/One%C8%99ti και http://en.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u_County 
350 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

87.   
351 Ό.π. 

http://en.wikipedia.org/wiki/One%C8%99ti
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3.2.15. Η Ελληνική Κοινότητα της Οράντεα 

 

Η Οράντεα είναι πόλη που βρίσκεται στη βορειοδυτική Ρουμανία, κοντά στα 

σύνορα της χώρας με την Ουγγαρία
352

. 

Στην Οράντεα ζούσαν πολλοί Έλληνες έμποροι πριν από το 1660, χρονιά που 

η πόλη κυριεύθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Μετά την κατάκτηση της πόλης, 

οι Έλληνες έμποροι εκδιώχθηκαν και κατέφυγαν στο Ντέμπρετσιν της Ουγγαρίας. 

Ωστόσο, οι Έλληνες έμποροι ξαναγύρισαν στην Οράντεα, μιας και η πόλη 

αποτελούσε σημαντικό κέντρο για το εμπόριο με την Ουγγαρία και την Αυστρία
353

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
352 Πάπυρος Λαρους Μπριτάννικα, «Οράντεα», τ. 47, Πάπυρος, Αθήνα, 1991, σ. 97. 
353 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π. σ. 136. 
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3.2.16. Η Ελληνική Κοινότητα στην Πιάτρα-Νεάμτς 

 

Η πόλη Πιάτρα-Νεάμτς βρίσκεται στην περιοχή της Μολδαβίας, στη 

βορειανατολική Ρουμανία
354
. Τα μέλη της Ελληνικής κοινότητας της Πιάτρα-Νεάμτς 

σήμερα υπολογίζονται στα 50 περίπου άτομα
355

. 

Αλλά και προπολεμικά οι Έλληνες της Πιάτρα - Νεάμτς δεν ήταν πολλοί, αν 

τους συγκρίνουμε με τις άλλες πόλεις της Ρουμανίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που 

στη συγκεκριμένη περιοχή δεν είχαν ιδρύσει κοινότητα και ούτε είχαν οικοδομήσει 

δική τους εκκλησία. Κι όμως, παρότι ο αριθμός τους ήταν μικρός, το στίγμα που 

άφησαν από την παρουσία τους στον τόπο αυτό ήταν εντονότατο. Ήδη από τις αρχές 

του 19
ου

 αιώνα υπάρχουν έγγραφα που καταγράφουν το πέρασμά τους. Μπορεί στην 

αρχή να φτάνανε ως εδώ αναζητώντας εργασία, πολύ σύντομα όμως τους δινόταν 

μέσω της εργασία τους η ευκαιρία να γίνουν έμποροι, γαιοκτήμονες ή ακόμα και 

βιομήχανοι. Δεν υστερούσαν βέβαια και στα γράμματα. Οι επιδόσεις τους ήταν 

αξιόλογες και πολλοί ήταν αυτοί από τους Έλληνες που διακρίθηκαν στις 

επιστήμες
356

. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τον πλούτο που απέκτησαν από τις δραστηριότητές 

τους δεν το κράτησαν αποκλειστικά για δικό τους όφελος. Μεγάλα ποσά διέθεσαν για 

την κατασκευή οικοδομημάτων και σπιτιών στην Πιάτρα-Νεάμτς. Και σήμερα μπορεί 

να διακρίνει κανείς τα μεγαλόπρεπα αυτά κατασκευάσματα που βρίσκονται στον 

κεντρικό δρόμο της ή στις παλιές γειτονιές και να τα θαυμάσει για το αρχιτεκτονικό 

κάλλος τους και την ομορφιά τους. Από αυτά τα ξεχωριστά αρχοντικά στολίδια 

πολλά σήμερα χρησιμοποιούνται είτε ως πολιτιστικά κέντρα είτε στεγάζουν κρατικές 

υπηρεσίες και ιδρύματα
357

. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε σε κάποιους από τους εκεί Έλληνες 

που εγκαταστάθηκαν στην πόλη κατά τον 19
ο
 αιώνα και ξεχώρισαν. Ένας από αυτούς 

είναι ο Δημήτριος Λάλος (1835-1917) του οποίου οι δραστηριότητες είχαν να κάνουν 

με το εμπόριο και την εκμετάλλευση των δασών. Αργότερα αγόρασε από άρχοντα της 

Μολδαβίας, κοντά στο χωριό Μπροστένι, δασική έκταση 45.000 εκταρίων. Ο ένας 

                                                      
354http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%9D%CE%AD

%CE%B1%CE%BC%CF%84%CF%82 
355 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

89.   
356 Ό.π. 
357 Β. Φαρασόπουλος, «Οι Έλληνες στη χώρα των Καρπαθίων. Ελληνική Κοινότητα Πιάτρα Νεάμτς», εκδόσεις 

του πολιτιστικού συλλόγου Ενδοχώρα, Αλεξανδρούπολη, 1996, σ. 101-108. 
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από τα πέντε παιδιά του, ο Γεώργιος Δημ. Λάλος (1876-1961) έφυγε στο Παρίσι όπου 

σπούδασε νομικά και παντρεύτηκε Γαλλίδα. Ασχολήθηκε με επιχειρήσεις και 

κατόρθωσε να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος της Πιάτρα - Νεάμτς. Με τον πλούτο 

του, ανάμεσα στα άλλα, χρηματοδότησε το 1927 την οικοδόμηση ενός διδακτηρίου 

το οποίο σήμερα φιλοξενεί το βιομηχανικό Λύκειο της πόλης και ένα σχολείο Μέσης 

Εκπαίδευσης. Ακόμα, ίδρυσε ταμείο το οποίο χορηγούσε υποτροφίες σε φοιτητές και 

ετήσια χρηματικά βραβεία στους μαθητές που διέπρεπαν σε ήθος και σωματική 

άσκηση
358
. Στο αρχοντικό του σήμερα στεγάζεται το «Σπίτι των προσκόπων»

359
. 

Σημαντική ήταν και η προσφορά του Σκούλη Λογοθέτη (1870), ο οποίος υπήρξε 

χρηματοδότης της οικοδόμησης της γέφυρας που ένωσε την πόλη που χώριζε στα δυο 

ο ποταμός Κουέδζι
360
. Ανάμεσα σε αυτούς που διακρίθηκαν ήταν και ο Δημήτριος 

Θρ. Λεβέντης (1880-1935), ο οποίος έχτισε ένα συγκρότημα με ξενοδοχείο, 

κινηματογράφο και εστιατόριο, που λόγω της ποιότητας των προσφερομένων 

φαγητών και ποτών η φήμη του ήταν μεγάλη στους πελάτες του
361

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
358 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

88. 
359 Ό.π., σ. 89. 
360 Ό.π. 
361 Ό.π. 
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3.2.17. Η Ελληνική Κοινότητα του Πιτέστι 

 

Το Πιτέστι είναι πόλη που βρίσκεται στη νοτιοκεντρική Ρουμανία και στα 

βορειοδυτικά της πρωτεύουσας της χώρας. Αποτελεί πρωτεύουσα του νομού Άρτζες. 

Κατά το Μεσαίωνα εξελίχθηκε σε εμπορικό κέντρο μεταξύ της ορεινής 

Τρανσυλβανίας και της πεδιάδας του Δούναβη και αναφέρεται σε πηγή για πρώτη 

φορά το 1388
362

. 

Η καίρια εμπορική του θέση που κυριαρχεί στους άξονες νότια – βόρεια και 

ανατολικά – δυτικά, οδήγησε στο να έχουν οι Έλληνες τελώνες αυξημένα έσοδα. Από 

εδώ ξεκινούσαν τα εμπορεύματα για να φτάσουν στο Βυζάντιο και στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, ενώ τα εμπορεύματα που προορίζονταν για τη Δύση, έπρεπε να 

περάσουν από την Τρανσυλβανία. Οι Έλληνες έμποροι προμήθευαν το Σιμπίου με 

κρασί και τσίπουρο
363

. 

Πολλά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας του Πιτέστι ανέλαβαν πολιτικά 

αξιώματα όπως αυτά του δημάρχου και του νομάρχη, ενώ άλλοι διακρίθηκαν ως 

δικηγόροι, καθηγητές και δικαστικοί. Επίσης, πολλοί Έλληνες του Πιτέστι υπήρξαν 

κτήτορες ναών και σχολείων
364

. 

Από τους Έλληνες που ασχολήθηκαν με τα κοινά του Πιτέστι, ξεχωρίζει ο 

βογιάρος Ioan Mavrodolu, ο οποίος υποστήριξε με σθένος τα μέλη της Φιλικής 

Εταιρείας, ενώ χρημάτισε και έφορος της περιοχής Argeş – Vlaşc. Άλλοι 

διακεκριμένοι Έλληνες της περιοχής του Πιτέστι ήταν οι αδελφοί Scarlat, Ştefan και 

Demostene Turnavitu, που ήταν μέλη της Λέσχης των Επαναστατών
365

. 

Μετά το 1821, ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε, μιας και πολλοί 

Έλληνες συνέρρευσαν στο Πιτέστι σε έξι κύματα: το 1821, το 1856, το 1877, το 

1900, το 1910 και το 1920. Οι περισσότεροι από αυτούς τους Έλληνες μετανάστες 

είχαν ως επαγγελματική ενασχόληση το εμπόριο, είτε το χονδρικό είτε το λιανικό
366

. 

Μετά το 1945 και το ξέσπασμα του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, πολλοί 

Έλληνες κομμουνιστές, αναζητώντας άσυλο, κατέφυγαν στη Ρουμανία. Όσοι από 

                                                      
362 Παπυρος Λαρους Μπριτάννικα, «Πιτέστι», τ. 49, Πάπυρος, Αθήνα, 1992, σ. 257.  
363 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

91. 
364 Ό.π.  
365 Ό.π. 
366 Ό.π. 
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αυτούς βρέθηκαν στο Πιτέστι, το ρουμανικό κράτος τους εγκατέστησε σε μια 

συνοικία πολυκατοικιών στην κωμόπολη Ştefăneşti, κοντά στο Πιτέστι
367

. 

Η Ελληνική Κοινότητα του Πιτέστι ιδρύθηκε μετά την πτώση του 

κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρουμανία, στις 20 Ιουνίου 1990. Ενώ η 

συγκεκριμένη Ελληνική Κοινότητα αρχικά αριθμούσε 40 μέλη, πλέον μετρά 240 μαζί 

με 100 φιλέλληνες. Πρόεδρος της Κοινότητας σήμερα είναι η Mihaela Cernătescu
368

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
367 Ό.π., σ. 91 – 92 και Γ. Ντέμος, Η νοσταλγία του γυρισμού, Φλώρινα, 2010 
368 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

91 - 92. 
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3.2.18. Η Ελληνική Κοινότητα της Πράχοβα 

 

Ο νομός Πράχοβα (Prahova) ανήκει στη νοτιοκεντρική Ρουμανία και έχει ως 

πρωτεύουσα του το Πλοϊέστι (Ploieşti)
369

. 

Η Ελληνική Κοινότητα του νομού Πράχοβα έχει την έδρα της στην 

πρωτεύουσα του νομού, στο Ploiesti
370

. 

Οι Έλληνες έχουν παρουσία αιώνων στον εν λόγω νομό της Ρουμανίας. Είναι 

καταγεγραμμένες από το 1837 μέχρι το 1996 αρκετές προσωπικότητες της Ελληνικής 

Κοινότητας που διακρίθηκαν στον οικονομικό, πολιτικό και επιστημονικό χώρο. Ο 

Gh.Gh.Pappa αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της Ρουμανίας και 

παρασημοφορήθηκε γι' αυτό το 1877. Το 1870, ο Ματάκης Νικολάου εξελέγη 

δήμαρχος στο Πλοϊέστι. Μετά από λίγα χρόνια, το 1881, σ' αυτό το αξίωμα κατάφερε 

να εκλεγεί και ο Παναγιώτης Μιχαηλόπουλος. Επίσης, το 1937, ο Γεώργιος 

Νασόπουλος αναδείχθηκε αντιδήμαρχος της πόλης. Σπουδαίοι γιατροί που 

προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην περιοχή ήταν οι Α. Δημητρίου, Ε. 

Λαμπαρδαρίδης, Κ. Καραγιαννόπουλος και Ν. Βασιλάκης
371

. 

Η Ελληνική Κοινότητα του νομού Πράχοβα ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 

1923. Τη δεκαετία του 1940, όπως και όλες οι κοινότητες διαλύθηκε. Με την πτώση 

του κομμουνιστικού καθεστώτος, επανιδρύθηκε το 1990. Πρώτος πρόεδρος της 

υπήρξε ο Λάμπρος Ζιώγας από το 1990 ως το 1996. Σήμερα, πρόεδρος της είναι ο 

Dragoş-Gabriel Zisopol, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας 

στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Η Ελληνική Κοινότητα συμμετέχει στην Ένωση 

Ελλήνων Ρουμανίας. Από μέτρηση που έγινε το 2007, βρέθηκε ότι τα μέλη της 

Κοινότητας ανέρχονται στα 519, με τα 219 από αυτά να είναι φιλέλληνες
372

. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
369 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Πράχοβα», τ. 50, Πάπυρος, Αθήνα, 1992, σ. 310. 
370 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

93. 
371 Ό.π., σ. 93 – 94. 
372 Ό.π. 
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3.2.19. Η Ελληνική Κοινότητα της Ρόμαν 

 

Η Ρόμαν είναι πόλη που βρίσκεται στη βορειοανατολική Ρουμανία
373
. Η 

Ελληνική κοινότητα είναι ολιγομελής. Σήμερα αριθμεί περί τα 42 μέλη. Παρά το 

ολιγάριθμο της κοινότητας, γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τον πρόεδρο της, Boris 

Cepalis, ώστε  να διαδοθεί ο ελληνικός πολιτισμός και η γλώσσα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους
374

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
373 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Ρόμαν», τ. 52, Πάπυρος, Αθήνα, 1992, σ. 191. 
374 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

95. 
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3.2.20. Η Ελληνική Κοινότητα του Σιμπίου 

 

Το Σιμπίου βρίσκεται στα νότια της Τρανσυλβανίας. Η ελληνική παρουσία 

στην πόλη είναι μακραίωνη. Η πρώτη ελληνική κοινότητα στο Σιμπίου ιδρύθηκε το 

1976 και η επανίδρυσή της πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2003
375

. 

Η πρώτη ιστορική αναφορά για το Σιμπίου μας σώζεται από το 1192
376
. Το 

Σιμπίου αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς Έλληνες εμπόρους της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, μιας και η πόλη ήταν τοποθετημένη σε κομβικό σημείο των 

εμπορικών δρόμων από την Κωνσταντινούπολη και τη νότια Βαλκανική προς την 

Κεντρική Ευρώπη. Οι Έλληνες έμποροι εισήγαγαν προϊόντα, τα οποία αρχικά 

διακινούσαν σ' ολόκληρη την Τρανσυλβανία και μέσω αυτής στις μεγάλες αγορές της 

Ευρώπης
377

. 

Η ύπαρξη Ελλήνων στο Σιμπίου πιστοποιείται για πρώτη φορά το 1545, μέσα 

από έγγραφο του τότε Διοικητικού Συμβουλίου της πόλης, βάσει του οποίου οριζόταν 

κάτω από ποιες συνθήκες οι Έλληνες θα μπορούσαν να ασκούν τις εμπορικές τους 

δραστηριότητες και να πουλούν τα εμπορεύματά τους
378
. Από το 1551, δόθηκε στους 

Έλληνες εμπόρους άδεια να εμπορεύονται στο Μπρασόβ και στο Σιμπίου της 

Τρανσυλβανίας
379
. Όταν παραχωρήθηκε γενικό συλλογικό προνόμιο στους Έλληνες 

εμπόρους στα μέσα του 17
ου

 αιώνα, τότε κατέστη εφικτό να συγκροτηθούν οι 

Ελληνικές Κομπανίες, με πρότυπο τις αγγλικές εμπορικές εταιρείες της εποχής. και το 

Σιμπίου μεταβλήθηκε σε σπουδαία εμπορική πόλη
380
. Αργότερα με τα προνόμια του 

Αυστριακού αυτοκράτορα Λεοπόλδου Α′ το 1700, οι Έλληνες  μπορούν να κάνουν 

εμπόριο τόσο χονδρικό όσο και λιανικό, σε όλες τις πόλεις και σε όλες τις ημέρες
381

. 

Επί αυτοκράτειρας Μαρίας Θηρεσίας το 1777, όταν με χρυσόβουλό της έδωσε τη  

δυνατότητα στους Έλληνες ν' αναδιοργανώσουν τις εμπορικές τους δραστηριοτήτων 

στην Τρανσυλβανία, το ελληνικό εμπόριο του Σιμπίου γνώρισε μεγάλη άνθιση
382

. 

Η ίδρυση της Ελληνικης Κομπανίας του Σιμπίου πραγματοποιήθηκε τον 

Ιανουάριο του 1639 και ήταν εκ των αξιολογότερων Ελληνικών Κομπανιών της 

                                                      
375 Ό.π., σ. 96. 
376 http://www.turism.sibiu.ro/en/istorie.htm 
377 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

96. 
378 Ciprian Suciu – Raluca Popa, «Σιμπίου», στο Ελένη Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη 

Ρουμανία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 524. 
379 Ό.π. 
380 Ό.π. 
381 Ciprian Suciu – Raluca Popa, «Σιμπίου», ό.π. σ. 525.  
382 Ό.π., σ. 525. 

http://www.turism.sibiu.ro/en/istorie.htm
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Τρανσυλβανίας. Ωστόσο, οι συνθήκες διεξαγωγής του εμπορίου στο Σιμπίου ήταν 

δύσκολες, μιας και τους παραχωρούνταν περιορισμένος χρόνος παραμονής στην 

πόλη, ενώ δεν τους επιτρεπόταν να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και να 

πραγματοποιούν μαθήματα στα ελληνικά
383

. 

Η Ελληνική Κομπανία του Σιμπίου δεν διέθετε πολλά μέλη. Προκειμένου να 

καταφέρει κανείς να γίνει μέλος της Κομπανίας, βασική προϋπόθεση ήταν να είναι 

"ρωμαίος πραματευτής" και να διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες στην 

Τρανσυλβανία
384
. Τα μόνιμα μέλη σύμφωνα με τους Ciprian Suciu και Raluca Popa 

«διατηρούσαν το δικαίωμα να εκλέγουν τα όργανα διοίκησης και να εκλέγονται, να 

συμμετέχουν στη νόμιμη λειτουργία αυτών, να προτείνουν ή να ψηφίζουν διάφορες 

αποφάσεις, να συμμετέχουν στα δικαστικά όργανα και να απολαμβάνουν οικονομικά 

δικαιώματα που προέκυπταν από τις οικονομικές δραστηριότητες της Κομπανίας»
385

. 

Ακόμη, τα μέλη «είχαν την υποχρέωση να ορκιστούν πίστη στον πρίγκιπα της 

Τρανσυλβανίας, να καταβάλλουν τελωνιακά τέλη που ανέκυπταν από τις οικονομικές 

δραστηριότητες και να μην αναμειγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας». 

Επίσης, τα μέλη είχαν την υποχρέωση να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις της 

Κομπανίας και να καταβάλλουν ένα ποσοστό από το φόρο υποτελείας
386
. Τα μέλη της 

Κομπανίας είλκυαν την καταγωγή τους από μέρη όπως το Αρβανιτοχώρι, το 

Μελένοικο, τα Ιωάννινα, η Κοζάνη, οι Σέρρες, η Φιλιππούπολη, η 

Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη κ.ά. Άλλα μέλη της κατάγονταν από τις 

ελληνικές κοινότητες της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Η πλειοψηφία των μελών 

πάντως προέρχονταν από το Αρβανιτοχώρι και το Μελένοικο. Στις αρχές του 18
ου

 

αιώνα, η Ελληνική Κομπανία του Σιμπίου απέκτησε ως μέλη της πολλούς Ρουμάνους 

εμπόρους από τη Βλαχία και την Τρανσυλβανία. Επίσης μετά την ίδρυση των 

κομπανιών, την ιδιότητα του Έλληνα χρησιμοποίησαν και έμποροι άλλων 

εθνικοτήτων, όπως Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Αλβανοί, Αρμένιοι και Εβραίοι, με 

σκοπό να μπορούν να απολαμβάνουν κι εκείνοι τα προνόμια των Ελλήνων εμπόρων 

και να εξασκούν το εμπόριο στην Τρανσυλβανία
387
. Ωστόσο, κατά το 19

ο
 αιώνα, η 

Κομπανία ξαναέγινε ελληνική σε ένα μεγάλο βαθμό
 388

. 

                                                      
383 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

97. 
384 Οι Ελληνικές παροικίες στην Τρανσυλβανία (http://www.ime.gr/projects/migration/15-

19/gr/v2/transylvania.html). 
385 Ciprian Suciu – Raluca Popa, «Σιμπίου», ό.π. σ. 534.  
386 Ό.π. 
387 Ο.π., σ. 532 -  533. 
388 Ό.π., σ. 533. 
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Η Ελληνική Κομπανία σταμάτησε να λειτουργεί το 1853. Τότε οι δραστήριοι 

Έλληνες που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο της πόλης, άρχισαν να μειώνονται 

σε αριθμό. Κάποιοι από αυτούς επέστρεψαν στις πατρίδες τους, ενώ άλλοι 

ενσωματώθηκαν σε ξένες Κομπανίες, όπως στη Γερμανική Εμπορική Κομπανία του 

Σιμπίου
389

. 

Σήμερα, η Ελληνική Κοινότητα του Σιμπίου αριθμεί 90 μέλη
390

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
389 Ό.π. 
390 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

96. 
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3.2.21. Η Ελληνική Κοινότητα του Σουλινά 

 

Ο Σουλινάς είναι μια μικρή πόλη στη δεξιά όχθη στο δέλτα του Δούναβη, 

στην περιοχή της Δοβρουτσάς
391
. Η γεωγραφική του θέση το καθιστά σημαντικό 

εμπορικό κέντρο και σε αυτό είχαν την έδρα τους οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής του Δούναβη καθώς και πολυάριθμες επιχειρήσεις που κυρίως 

ασχολούνταν με το εμπόριο των σιτηρών. Αυτές ήταν που εξήγαγαν τα σιτηρά που 

έφταναν  πάνω σε ποταμόπλοια στο Δέλτα του Δούναβη
392

. 

Ο Σουλινάς υπήρχε ως οικισμός από τη μεσοβυζαντινή περίοδο, όμως 

ουσιαστικές πληροφορίες για αυτό τον τόπο διαθέτουμε από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα. 

Τότε ο Σουλινάς αποτελούσε ένα μικρό χωριό που κατοικούνταν από Έλληνες που 

είχαν φτάσει εκεί από τα νησιά του Ιονίου, Ρώσους (Κοζάκους) καθώς και 

Μαλτέζους. Λόγω της ανάπτυξης του λιμανιού του Σουλινά μετά τη συνθήκη των 

Παρισίων του 1856, ο πληθυσμός της περιοχής γνώρισε ραγδαία αύξηση. Το 1880, ο 

Σουλινάς είχε 1.800 μόνιμους κατοίκους, από τους οποίους οι 1.065 ήταν Έλληνες. 

Όποτε σημειωνόταν μεγάλη κίνηση στο λιμάνι, ο πληθυσμός του Σουλινά έφτανε 

μέχρι και τους 6.000 κατοίκους, από τους οποίους τα ¾ ήταν Έλληνες που ασκούσαν 

το επάγγελμα του ναυτικού και του λιμενεργάτη
393
. Το 1870 το λιμάνι του Σουλινα: 

«εκηρύχθη ελεύθερος προς διευκόλυνσιν της διαμετακομίσεως των εμπορευμάτων, 

και ιδίως των σιτηρών»
394
. Αυτό το μέτρο είχε σαν αποτέλεσμα: «αι μεγάλαι 

αποθήκαι σιτηρών αίτινες μέχρι τούδε υπήρχον εν Γαλαζίω και Ιβραΐλα, οπόθεν εν 

καιρώ χειμώνος και παγετού τα πλοία δεν δύνανται να φορτωθώσι και πλεύσωσι τον 

ποταμόν, θέλουσι μετακομισθή εις Σουλινά, το δε στόμιον τούτο από απλού χωρίου 

θέλει καταστή εντός ολίγου εν των κυριωτέρων εμπορείων του κράτους. Ήδη 

ήρξαντο ν’ αγοράζωνται παρά των μεγαλεμπόρων γήπεδα προς κατασκευήν μεγάλων 

αποθηκών»
395
. Μετά την ενσωμάτωση του Σουλινά στη Ρουμανία το 1878, ο 

ρουμανικός πληθυσμός της πόλης γνώρισε αύξηση, ωστόσο οι Έλληνες αποτελούσαν 

τη μεγαλύτερη εθνότητα της πόλης (περίπου το 60% του πληθυσμού). Το 1889, από 

                                                      
391http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%82 

και Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Σουλίνα», τ. 54, Πάπυρος, Αθήνα, 1993, σ. 415. 
392 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

102. 
393 Δ. Κοντογεώργης, «Σουλινάς», 2007, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού 

(http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11168). 
394 Εφημ. «Αυγή», Σάββατον 21 Φεβρουαρίου 1879. 
395 Ο.π. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%82
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τους 3.986 μόνιμους κατοίκους της πόλης, οι 2.399 ήταν Έλληνες
396
.Το 1898, ο 

δημοσιογράφος Γ.Π. Παρασκευόπουλος που πέρασε από εκεί, υπολογίζει τους 

Έλληνες σε 5.000 – 6.000 άτομα
397
.  Κοινή γλώσσα των εμπορευόμενων και των 

ναυτικών στο Σουλινά είτε αυτοί ήταν Ρουμάνοι ή Τούρκοι ή Άγγλοι και Εβραίοι 

ήταν η ελληνική
398
. Ενδεικτικά ο αριθμός των πλοίων που προσέγγισαν στον Σουλινά 

το έτος 1897 ήταν 894, από τα οποία τα 100 ήταν ελληνικά. Αριθμός αρκετά μεγάλος 

που δείχνει την εμπορική κίνηση του λιμανιού
399
. Επίσης, σύμφωνα με την Κατερίνα 

Ππακωνσταντίνου: «Ο Σουλινάς ήταν αρχικά ένα διαμετακομιστικό λιμάνι, το οποίο 

αργότερα μετατράπηκε σε σημαντικό εξαγωγικό κέντρο της Μαύρης Θάλασσας. Το 

αβαθές αμμώδες φράγμα που σχηματιζόταν μετά το λιμάνι στην είσοδο του ποταμού 

και οι δυσκολίες ποταμοπλοΐας που παρουσιάστηκαν αργότερα, ανάγκαζαν τα 

μεγάλα πλοία να φορτώνουν εκεί, ενώ τα φορτία έφταναν από το Γαλάτσι και τη 

Βραΐλα τις περισσότερες φορές σε σιδερένιες μεγάλες μαούνες, τα «σλέπια». Στο 

τελευταίο τρίτο του 19
ου

 αιώνα, τα λιμάνια του Δούναβη αποτέλεσαν κομβικό σημείο 

των Ελλήνων επιχειρηματιών, με μέλη οικογενειών να ασχολούνται με 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εμπόριο, τη ναυτιλία και τα τραπεζικά. Οι 

επιφανέστεροι έμποροι και πλοιοκτήτες στην περιοχή ανήκαν στις οικογένειες των 

Θεοφιλάτου, Σταθάτου, Λυκιαρδόπουλου, Εμπειρίκου και Βαλεριάνου. Στον Σουλινά 

επίσης υπήρχαν πολλοί Έλληνες που εργάζονταν ως πιλότοι των πλοίων, οδηγοί 

ρυμουλκών αλλά και ναυτιλιακοί πράκτορες»
400
. Στο λιμάνι επίσης εργάζονταν και οι 

αντιπρόσωποι των ελληνικών εμπορικών οίκων, οι οποίοι συνήθως είχαν το ρόλο του 

επιστάτη όταν πραγματοποιείτο η φόρτωση των ατμόπλοιων. Στην πόλη του Σουλινά 

οι Έλληνες είχαν ιδρύσει τη δική τους  κοινότητα, ενώ διέθεταν και δικό τους ναό και 

σχολεία. Παράλληλα, στην πόλη υπήρχε και Ελληνικό υποπροξενείο
401

. 

Κατά το Μεσοπόλεμο, ο Σουλινάς γνώρισε δημογραφική στασιμότητα, λόγω 

της οικονομικής κρίσης που επέφερε η μειωμένη κίνηση στο λιμάνι. Τότε, πολλοί 

κάτοικοι της πόλης μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές της Ρουμανίας. Σε ό,τι αφορά 

                                                      
396Δημήτριος Κοντογεώργης, «Σουλινάς», 2007, ό.π. 
397 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

102 και Β. Καρδάσης, Τζ. Χαρλαύτη, «Αναζητώντας τις χώρες της επαγγελίας: ο απόδημος Ελληνισμός από τα 

μέσα του 19ου αιώνα ως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», στο, Ι.Κ Χασιώτης, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ε.Α. Αμπατζή 

(επιμ.), Οι Έλληνες στη Διασπορά, 15ος-21ος αιώνας (Αθήνα 2006), σ. 60. 
398Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

102.  
399

 Κ. Παπακωνσταντίνου, «Ελληνικοί πληθυσμοί στα ρουμανικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας», 

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, 2008, (http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12399). 
400 Ό.π. 
401 Δ. Κοντογεώργης, «Σουλινάς», ό.π. 
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τους Έλληνες, πάρα πολλοί επέστρεψαν στην Ελλάδα. Αυτό είχε ως συνέπεια στις 

αρχές της δεκαετίας του 1930 οι Έλληνες να καταλήξουν να φτάσουν τα 1.000 

άτομα, σε συνολικό πληθυσμό 5.000 κατοίκων. Η φυγή των Ελλήνων από την πόλη 

συνεχίστηκε και μετά το τέλος του Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι πλέον στο Σουλινά 

ζουν λίγες μόνο ελληνικές οικογένειες
402
. Όταν επιβλήθηκε το κομμουνιστικό 

καθεστώς στη Ρουμανία, οι Έλληνες του Σουλινά άρχισαν να εγκαταλείπουν μαζικά 

την πόλη
403

. 

Σύμφωνα με απογραφή του 2002, προκύπτει ότι οι Έλληνες συνιστούν το 

1,3% του πληθυσμού του Σουλινά
404

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
402 Ό.π. 
403 π. Β. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων…, ό.π.  σ. 89. 
404 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

103. 
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3.2.22. Η Ελληνική Κοινότητα του Ταργκόβιστε 

 

Το Ταργκόβιστε έιναι πόλη της νοτιοκεντρικής Ρουμανίας, στις 

Τρανσυλβανικές Άλπεις, στα βορειοδυτικά του Βουκουρεστίου. Η πόλη υπήρξε 

πρωτεύουσα της φεουδαρχικής Βλαχίας από το 14
ο
 έως το 17

ο
 αιώνα

405
. 

Οι Έλληνες έχουν μακραίωνη παρουσία στην πόλη που χρονολογείται από το 

16
ο
 – 17

ο
 αιώνα. Το Ταργκόβιστε ήταν μια σημαντική πόλη για το ελληνικό εμπόριο, 

καθώς ήταν ενδιάμεσος σταθμός των Ελλήνων εμπόρων, οι οποίοι ακολουθούσαν τον 

εμπορικό δρόμο που πέρναγε από την περιοχή Muntenia για να φτάσουν στις 

μακρινές αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και εκεί να διαθέσουν τα προϊόντα τους
406

. 

Η Ελληνική Κοινότητα της πόλης ιδρύθηκε το Μάϊο του 1999 από τις Zoia 

Dacos και Hrisula Dacos Cotenescu. Πρόεδρος της Κοινότητας είναι η Hrisula 

Cotenescu. Ο αριθμός των μελών της πόλης δεν είναι γνωστός. Από τις 

δραστηριότητες της Κοινότητας, οι πιο σημαντικές είναι τα φροντιστήρια Ελληνικών 

και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τα ελληνικά ήθη και 

έθιμα. Επίσης, από το Σεπτέμβριο του 2011, τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας του 

Ταργκόβιστε λαμβάνουν μέρος σε μαθήματα ελληνικού χορού που πραγματοποιεί η 

αντίστοιχη Κοινότητα της Πράχοβα
407

. 

Με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και την αναβίωση των ελληνικών 

εθίμων διαφυλάσσεται και διαιωνίζεται ο ελληνικός πολιτισμός στη μακρινή αυτή 

κοινότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
405 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/583503/Targoviste. 
406 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

104. 
407 Ό.π. 
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3.2.23. Η Ελληνική Κοινότητα της Τούλτσεα 

 

Η Τούλτσεα είναι παραδουνάβια πόλη που βρίσκεται στη νοτιοανατολική 

Ρουμανία και αποτελεί πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Κατά την αρχαιότητα, στη 

θέση της σημερινής Τούλτσεα ήταν κτισμένη η πόλη Αιγισσός, που ιδρύθηκε κατά 

τον 7
ο
 αιώνα π.Χ. από τους Μιλησίους. Οι Ρωμαίοι την αποκαλούσαν Aegissus

408
. 

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές, προκύπτει πως όλες οι 

ελληνικές αποικίες που βρίσκονταν στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, διατηρούσαν 

σχέσεις με την Αιγισσό
409

. 

Ο Βυζαντινός ιστορικός Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος συμπεριέλαβε την 

Αιγισσό στις 14 σημαντικότερες πόλεις της Μοισίας, της περιοχής που σήμερα 

ονομάζεται Δοβρουτσά
410

. 

Οι δύο πιο παλιές αναφορές για την παρουσία Ελλήνων στην πόλη 

προέρχονται από το 1387 και το 1582. Το 1847 αναφέρεται πως στις εκβολές του 

Δούναβη διέμεναν και Έλληνες από τα νησιά του Ιονίου Πελάγους
411

. 

Σύμφωνα με τις έρευνες του Αυστριακού γεωλόγου Karl F. Peters, προκύπτει 

πως το 1864, οι περισσότεροι και πλουσιότεροι κάτοικοι της Τούλτσεα ήταν οι 

Έλληνες
412

. 

Οι περισσότεροι Έλληνες που ήρθαν στην Τούλτσεα κατά το 19
ο
 αιώνα 

ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα, νησιώτες καθώς ήταν και 

είχαν φτάσει εκεί οι περισσότεροι από το Ιόνιο και τις Κυκλάδες. Ήταν έμποροι και 

μεσίτες, βαρκάρηδες, καπετάνιοι, μηχανικοί θαλασσίων σκαφών και ναύτες
413

. 

Στην Τούλτσεα υπήρχαν και Έλληνες που κατάγονταν από τις ελληνικές 

περιοχές της Τουρκίας, τα Δωδεκάνησα και τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Οι 

                                                      
408 Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, «Τούλτσεα», τ. 57, Πάπυρος, Αθήνα, 1993, σ. 375 και  Φάνης Μαλκίδης, «Ο 

Ελληνισμός της Ρουμανίας» ((http://palio.antibaro.gr/national/malkidhs_roumania.htm). 
409 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

105. 
410 O. Stepan, «Τούλτσεα», στο Ελένη Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία, 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 609.  
411 V. H. Baumann, Prezenţa elenilor la Tulcea, Ελληνική Ένωση Ρουμανίας, Βουκουρέστι, 2005, C. Şerban, V. 

Şerban, Rolul economic şi politico-militar al oraşelor din Dobrogea de Nord în sec XVI-XVIII, Peuce 2, Tulcea, σ. 

284-290, P. Al. Arbore, Informaţiuni etnografice şi mişcări de populaţiune în Basarabia sudică και Dobrogea în 

veacul XVIII şi XIX, cu privire specială la coloniile bulgăreşti din aceste regiuni, Analele Dobrogei, 1-2 μέρος, 

Κωνστάντζα, 1929. 
412 O. Stepan, «Τούλτσεα», ό.π. σ. 612. 
413 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

106. 
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Έλληνες από τις παραπάνω περιοχές ήταν ιδιοκτήτες καταστημάτων και 

καφενείων
414

. 

Υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες που είχαν καταλάβει το αξίωμα του ανώτερου 

κρατικού υπαλλήλου. Μετά τον Α′ Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά το έτος 

1916, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, όλο και περισσότερο συναντάμε Έλληνες 

που να γίνονται ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι
415

. 

Οι σημαντικότερες ελληνικές οικογένειες της Τούλτσεα ήταν οι οικογένειες 

Φλαμαρόπουλου, Καράβελα, Λικιαρδόπουλου, Αντύπα, Παπαδάτου, Κουκούλα, 

Τσακίρη, Καμπίτση και Βροντίση
416

. 

Στην Τούλτσεα υπήρχε μια δραστήρια Ελληνική Κοινότητα μέχρι το Β′ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι δραστηριότητές της, πολιτιστικές και πνευματικές, 

συγκινούσαν όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους πολίτες των υπόλοιπων 

εθνικοτήτων που ζούσαν στην Τούλτσεα
417

. 

Όμως με την παγίωση του ολοκληρωτικού καθεστώτος, γύρω στο 1947, η  

Ελληνική Κοινότητα ανέστειλε τη δράση της. Το καθεστώς έπαψε να αναγνωρίζει 

την ελληνική ιθαγένεια των μελών της, περιορίζοντας τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες τους. Η οργανωτική δομή της Κοινότητας διαλύθηκε και τα περιουσιακά 

της στοιχεία κατασχέθηκαν. Ακόμη, ο αριθμός των Ελλήνων της πόλης ελαττώθηκε 

κατά την περίοδο της κομμουνιστικής διακυβέρνησης, μιας και οι πιο πολλοί από 

αυτούς έφυγαν για την Ελλάδα. Τελευταίος της πρόεδρος υπήρξε ο Αντύπας 

Ματθαίου (Ματέι), ο οποίος μέχρι το θάνατό του κρατούσε αρχείο των μελών της 

κοινότητας και κατέγραφε σε ημερολόγιο τα σημαντικότερα γεγονότα από το βίο της 

Κοινότητας
418

. 

Από το θάνατο του Ματθαίου μέχρι το Δεκέμβρη του 1989, δεν 

διοργανώνονταν δραστηριότητες από την Ελληνική Κοινότητα της Τούλτσεα
419

. 

Η Ελληνική Κοινότητα της Τούλτσεα επανιδρύθηκε το 1990 και αριθμεί 358 

μέλη. Πρόεδροι της είναι οι Ecaterina Chety και Gheorghe Stathopoulos
420

. 

Σύμφωνα με απογραφή του 2002, οι Έλληνες κάτοικοι της Τούλτσεα 

ανέρχονται στους 412
421

. 

                                                      
414 Ό.π. 
415 O. Stepan, «Τούλτσεα», ό.π. σ. 617. 
416 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

106. 
417 Ό.π. 
418 Ό.π., σ. 106 – 107. 
419 Ό.π., σ. 107. 
420 Ό.π., σ. 104. 
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3.2.24. Η Ελληνική Κοινότητα της Τούρνου-Σεβερίν 

 

Η πόλη Τούρνου Σεβερίν είναι παραδουνάβια πόλη και βρίσκεται στη 

νοτιοδυτική Ρουμανία, στα σύνορα με τη Σερβία. Είναι κτισμένη στην αριστερή όχθη 

του Δούναβη. Οι Ρωμαίοι την αποκαλούσαν Drobeta
422

. 

Ο υδάτινος εμπορικός δρόμος του Δούναβη προκαλούσε να τον ταξιδέψουν 

αυτοί που επιζητούσαν όλο και μεγαλύτερα κέρδη. Οι Έλληνες έμποροι δεν άφησαν 

ανεκμετάλλευτη αυτή την ευκαιρία και ταξίδεψαν ως τις μακρινές Σιδηρές Πύλες. Σε 

αυτή την περιπέτεια η πόλη Τούρνου Σεβερίν, που ονομαζόταν από τους Ρωμαίους 

Drobeta, ήταν σημαντικός σταθμός για αυτούς. Την περιοχή τότε κατοικούσαν οι 

Γετο-Δάκες και εμπορικές σχέσεις τους συνέδεαν με τους Έλληνες. Τα ελληνικά 

προϊόντα, κατά κύριο λόγο κρασί, λάδι, κοσμήματα, ανταλλάσσονταν με τα δικά τους 

που ήταν δέρματα και γούνες
423

. 

Η παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή, όπως προκύπτει από τα 

αρχαιολογικά ευρήματα, έχει μια διαχρονικότητα. Τούτο το γεγονός αποδεικνύει και 

τις στενές τους εμπορικές σχέσεις που καθόριζαν την οικονομία τους. Ασημένια 

κέρματα ανακαλύφθηκαν στην νησίδα Simian, που ήταν όμοια με εκείνα τα 

νομίσματα του Φιλίππου Β’ κατά τον 4
ο
 αιώνα. Επίσης, βρέθηκαν δραχμές που στη 

μια όψη τους αναγραφόταν το όνομα του δικαστή Αλκαίου και στην άλλη του 

Αριστήνου και του Στράτωνα. Τα νομίσματα αυτά προέρχονται από την ελληνική 

πόλη Δυρράχιο. Αμφορείς από τα τέλη του 3
ου

 αιώνα βρέθηκαν στους τόπους 

κατοικίας των Δακών που προέρχονταν από τη Ρόδο
424
. Οι επιγραφές πάνω σε 

επιτύμβιες πλάκες που βρέθηκαν είναι πολλές. Φαίνεται ότι πολλοί ήταν και οι 

Έλληνες που επέλεξαν ως μόνιμο τόπο κατοικίας την Drobeta και σε αυτή τέλειωσαν 

τη ζωή τους. Από τις επιτύμβιες πλάκες μπορούμε να διαβάσουμε ονόματα ελληνικά 

που παραπέμπουν σε πλούσιους εμπόρους και αριστοκράτες
425

. 

                                                                                                                                                        
421 O. Stepan, «Τούλτσεα», ό.π., σ. 616. 
422http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%84%

CE%B1-

%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CE%B5

%CF%81%CE%AF%CE%BD 
423 Paula Scalcӑu, «Τούρνου Σεβερίν», στο Ελένη Γαβρά (επιμέλεια), Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη 

Ρουμανία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 685.  
424 Ό.π και M. Davidescu, «Drobeta în secolele I – VII e.n» [Η Ντρομπέτα κατά τη διάρκεια των αιώνων I – VII], 

περιοδικό Scrisul românesc, Κραϊόβα, 1980, σ. 47. 
425 Paula Scalcӑu, «Τούρνου - Σεβερίν», ό.π., σ. 685 – 686 και D. Tudor, Oltenia romanӑ [Η ρωμαϊκή Oltenia], 

εκδόσεις της Ακαδημίας της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, 1968, σ. 122, 148 – 149.  
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Ο Πτολεμαίος το 2
ο
 μ. Χ. αιώνα αναφέρει την Drobeta με το όνομα 

Δρουβηίς
426

. 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος επιδίδεται σε οχυρωματικά έργα που ξεκινάνε από 

την Drobeta και φτάνουν ως την περιοχή Ploieşti - Buzӑu. Μάλιστα στην Drobeta 

ξαναχτίζει το κάστρο της
427

. 

Η ελληνική παρουσία κατά τον 14
ο
 αιώνα φαίνεται ότι ήταν ισχυρή και τούτο 

ήταν αποτέλεσμα της άνθισης του εμπορίου. Κατά το 1370 ξεσπάει μια θρησκευτική 

διαμάχη ανάμεσα στους Ρουμάνους και την καθολική προπαγάνδα των Ούγγρων. Στα 

πλαίσια αυτής της διαμάχης, ο ηγεμόνας της Βλαχίας Vladislav Vlaicu προχώρησε 

στην ίδρυση μιας νέας Μητρόπολης στο Σεβερίν. Οι Έλληνες Δανιήλ Κριτόπουλος 

(Άνθιμος) και Αθανάσιος ήταν οι πρώτοι που υπηρέτησαν σε αυτή. Ο  Δανιήλ 

Κριτόπουλος αργότερα διετέλεσε Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας. Εκείνα τα χρόνια ο 

Vladislav Vlaicu οικοδόμησε το μοναστήρι Vodita με χρήματα δικά του. Σε αυτό το 

εγχείρημα τον βοήθησε και ο λόγιος μοναχός Νικόδημος που συνεισέφερε με την 

προσωπική του εργασία
428

. 

Μέχρι τις αρχές του 19
ου

 αιώνα η παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην 

περιοχή είναι έντονη και το Σεβερίν γνωστό. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που σε 

χάρτες των μελετών των λογίων Διονυσίου Φωτεινού και Δανιήλ Φιλιππίδη 

αποτυπώνεται «Η Πεδιάδα του Σεβερίν»
429

. 

Από το 19
ο
 αιώνα και μέχρι της μέρες μας υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μας 

αποκαλύπτουν την εκεί πορεία των Ελλήνων. Γνωρίζουμε πως το χρονικό διάστημα 

πριν από το 1833, στο Cerneci κατοικούσαν Έλληνες έμποροι. Πιο μπροστά στο νομό 

Mehedinţi διαβιούσαν Έλληνες που μίσθωναν γη ή είχαν μεγάλες περιουσίες. Το  

πλέον γνωστό όνομα από τους κατοίκους του Cerneci ήταν ο Χατζής-Γεωργάκης. 

Είχε αποκτήσει πλούτο από το εμπόριο και θέλοντας να ευεργετήσει τον τόπο του 

συμβάλλοντας στη μόρφωση των παιδιών της περιοχής όρισε στη διαθήκη του, που 

ανοίχτηκε το έτος 1806, ένα μεγάλο χρηματικό ποσό να διατεθεί για την ίδρυση 

τριών σχολείων. Τα δυο θα χτίζονταν στο Cerneci και το ένα στη Banovita, με τον 

όρο σε ένα από αυτά, τα μαθήματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
430

. 

                                                      
426 Paula Scalcӑu, «Τούρνου - Σεβερίν», ό.π., σ. 686. 
427 Ό.π. 
428 Ό.π. 
429 Ό.π., σ. 688. 
430 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

110. 
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Το 1865, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στο συνολικό πληθυσμό του 

Τούρνου Σεβερίν, το ποσοστό επί τοις εκατό που αντιπροσωπεύουν οι Έλληνες είναι 

4%. Είναι η τέταρτη κατά σειρά εθνότητα σε πληθυσμό μετά τη Γερμανία που 

καταλαμβάνει το 54,3%, τη Ρουμανία με 27% και τους Εβραίους με 8,5%. Μετά τη 

λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οικονομίες των κρατών κινήθηκαν με γοργούς 

ρυθμούς ανάπτυξης. Και η ρουμανική οικονομία ακολούθησε αυτή την ανοδική 

πορεία, περνώντας από τη φάση της ανασυγκρότησης στη φάση της άνθισης. Τούτο 

το διάστημα οι Έλληνες επέδειξαν τις επιχειρηματικές και εμπορικές τους ικανότητες 

και διακρίθηκαν τόσο στο Τούρνου Σεβερίν, όπως και σε άλλες περιοχές του νομού 

Mehedinţi. Ανάμεσα σε αυτούς που διακρίθηκαν ήταν οι Σταυρίδης, Βλάχος, 

Κοτίνας, Μούζας κ.ά.
431

 

Σε ένα τομέα που ιδιαίτερα διακρίθηκαν οι Έλληνες του Σεβερίν, τόσο στη 

δημιουργία όσο και στη διαχείριση, ήταν ο τομέας των πανδοχείων και των 

ξενοδοχείων. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν έρθει από την Ήπειρο και 

συγκεκριμένα από το Ζαγόρι και το Πάπιγκο και ήταν ιδιοκτήτες μαγαζιών και 

οινοποιείων. Αυτοί που ήρθαν από την Μακεδονία ξεκίνησαν από το Τσοτύλι, τη 

Σιάτιστα, την Πτολεμαΐδα, τις Σέρρες κ.α.
432

 

Το 1929 ξέσπασε το οικονομικό κραχ στις ΗΠΑ και  συμπαρέσυρε τις 

οικονομίες σε πρωτοφανή πτώση. Η κρίση αυτή δεν άγγιξε τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, καθώς αυτές συνέχισαν να αναπτύσσονται τόσο στην πόλη όσο και στο 

νομό
433

. 

Από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε, γνωρίζουμε πως το 1933 οι εκεί 

ελληνικές οικογένειες παρουσιάζουν αύξηση και φτάνουν από τις 20 του 1865, τις 52. 

Και τούτο ενώ το συνολικό ποσοστό των ξένων μόλις που άγγιζε το 8,2%. Το 

μεταναστευτικό στοιχείο που φτάνει τώρα στο Σέβεριν προέρχεται από την Ήπειρο. 

Έρχεται αναζητώντας την ελευθερία του σε ένα χριστιανικό περιβάλλον, 

αποφεύγοντας την οθωμανική καταπίεση
434

. 

                                                      
431 Ό.π., σ. 110 – 111, Paula Scalcӑu, ό.π., σ. 690 και C. Pajură, D.T. Giurescu, Istoricul oraşului Turnu Severin, 

Βουκουρέστι, 1933, σ. 57. 
432 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

111. 
433 Paula Scalcӑu, «Τούρνου Σεβερίν», ό.π., σ. 690. 
434 Ό.π., σ. 691. 
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Η ημερομηνία της 23 Νοεμβρίου 1944 είναι καθοριστική και τιμητική για την 

Ελληνική Κοινότητα της πόλης Τούρνου Σέβεριν, μιας και τότε ανέλαβε τη δημαρχία 

της ο Έλληνας καθηγητής Κωνσταντίνος Παπακωστέας
435

. 

Εξίσου  καθοριστική, με την αρνητική της όμως διάσταση, είναι η ημερομηνία 

της 11 Ιουνίου 1948. Τότε το κομμουνιστικό καθεστώς προχώρησε διά νόμου στην 

κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής. Αποτέλεσμα ήταν οι Έλληνες, όπως και όλοι 

οι πολίτες, να χάσουν τις περιουσίες τους, οικόπεδα, κτίρια και τον εξοπλισμό τους. 

Μετά την πτώση του καθεστώτος και πάλι δόθηκε η δυνατότητα στους αποίκους να 

εκφράζονται γλωσσικά και πολιτιστικά. Έτσι στις 28 Οκτωβρίου 1995 επανιδρύθηκε 

η Ελληνική Κοινότητα του Τούρνου Σέβεριν και έγινε μέλος της Ένωσης Ελλήνων 

Ρουμανίας
436

. 

Από τις εκεί απογραφές που πραγματοποιήθηκαν μετά το 1989 γνωρίζουμε: 

Το 1992 καταγράφηκε στο νομό Mehedinţi ένα μόνο άτομο ελληνικής 

εθνικότητας σε σύνολο 3.940 Ελλήνων σε όλη τη Ρουμανία. Το 2002 καταγράφηκαν 

16 σε σύνολο 6.513 ατόμων ελληνικής καταγωγής. Σήμερα τα εγγεγραμμένα μέλη 

της Ελληνικής Κοινότητας ανέρχονται στα 53. Σίγουρα πολλά άτομα που ζουν σε 

μικτές οικογένειες δεν δηλώνουν την ελληνικότητά τους, γιατί το συναίσθημα της 

συμμετοχής στη ρουμάνικη οικογένεια είναι πολύ δυνατό. Εξάλλου, στις απογραφές 

πληθυσμού στη Ρουμανία, οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν αποκλειστικά 

μία καταγωγή. Ωστόσο, δεν σημαίνει αυτό ότι έχει χαθεί η συνείδηση του τόπου 

καταγωγής τους
437

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
435 Ό.π., σ. 690. 
436 Ό.π. 
437 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

112 - 113. 
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4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 

 

4.1. Ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Φορείς και προγράμματα σπουδών 

 

Το 1989 σημειώνεται ένα ιστορικό γεγονός που έμελε να συγκλονίσει τον 

κόσμο. Τα κομμουνιστικά καθεστώτα κατέρρευσαν και μαζί τους και τα όνειρα και 

τις ελπίδες που ίσως γέννησαν. Την ίδια μοίρα είχε και το καθεστώς της Ρουμανίας. 

Στη νέα εποχή δειλά-δειλά οι κοινότητες, όπως και η ελληνική, επανιδρύονται και 

γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από αυτές για να επαναλειτουργήσουν τα 

σχολεία. 

Το 1991 με την πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας 

Μπαμπαντάγκ ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικών στο πλαίσιο 

του Ρουμανικού Λυκείου «Constantin Brancoveanu». Αυτά ήταν τα πρώτα μαθήματα 

που επίσημα ενσωματώθηκαν στο αναλυτικό πρόγραμμα του εθνικού συστήματος 

παιδείας της Ρουμανίας
438
. Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας γίνονται κάθε Σάββατο 

και ο καθηγητής λαμβάνει το μισθό του από το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας. 

Αρχικά, είχε αποφασιστεί τα εβδομαδιαία αυτά μαθήματα ελληνικών να διαρκούν 4 

ώρες. Τα τελευταία χρόνια οι ώρες διδασκαλίας μειώθηκαν στις 3 και οι 

εγγεγραμμένοι μαθητές δεν είναι παραπάνω από 17
439

. 

Από εθελοντή δάσκαλο διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στο Βουρλάτιο
440
. Οι 

μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες, μια ομάδα προχωρημένων και 4 αρχαρίων. Οι 

μαθητές συνολικά είναι 28. Από αυτούς, οι 5 αποτελούν την ομάδα των 

προχωρημένων
441

. 

Στο Μπρασόβ, η ελληνική γλώσσα διδάσκεται δωρεάν στους μαθητές 

ελληνικής καταγωγής αλλά και στους Ρουμάνους και φιλέλληνες τρεις φορές την 

εβδομάδα. Λειτουργούν τμήματα για αρχαρίους και για προχωρημένους
442
.Με 

                                                      
438 Ό.π., σ. 39. 
439 Ό.π., σ. 39 - 40. 
440 Ό.π., σ. 42. 
441 Ό.π. 
442 Ό.π., σ. 44 - 45. 
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πρωτοβουλία των Mirela Naziru και Alexandru Stanescu ιδρύθηκε το Κέντρο 

Κλασσικών Σπουδών «Chiron» όπου πραγματοποιούνται μαθήματα αρχαίων 

ελληνικών
443

. 

Αποσπασμένος δάσκαλος από την Ελλάδα διδάσκει την ελληνική γλώσσα στη 

Βραΐλα
444
. Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 παρακολουθούσαν τα μαθήματα 

ελληνικών 45 μαθητές, εκ των οποίων 20 ήταν ενήλικες
445

. 

Στο Βουκουρέστι, τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας λαμβάνουν χώρα 

στην έδρα της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας. Διδάσκει η Nicola Ana και η 

αποσπασμένη από την Ελλάδα δασκάλα, Τατιάνα Παπάζογλου
446
. Ελληνικά  

διδάσκονται ακόμα στον πολιτιστικό Σύλλογο «Ελλάς», στο Λύκειο «Hristo Botev», 

στο Ελληνικό Σχολείο «Αθηνά», όπου έχει και Νηπιαγωγείο, και στο Παράρτημα του 

Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
447

. 

Στην πόλη Καλαφάτη, η γλώσσα διδάσκεται δωρεάν στα μέλη της Ελληνικής 

Κοινότητας αλλά και στους φιλέλληνες. Το σχολικό έτος 2011-2012 τα μαθήματα 

παρακολουθούσαν 16 παιδιά ηλικίας 10 με 14 χρόνων
448

. 

Από εθελοντή δάσκαλο διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στην Κωνστάντζα
449

.     

Στην Ελληνική Κοινότητα της Κραϊόβας, την ελληνική διδάσκονται περίπου 30 

μαθητές
450
. Με αποσπασμένο δάσκαλο από την Ελλάδα, αλλά και άλλους καθηγητές 

διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και στο Γαλάτσι
451
. Το σχολικό έτος 2011-2012 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα 45 μαθητές, χωρισμένοι σε αρχαρίους και 

προχωρημένους, εκ των οποίων οι 20 ενήλικες
452

. 

Στο Γιούργεβο, η ελληνική γλώσσα έπαψε να διδάσκεται από το έτος 2009, 

όταν οι μαθητές ελληνικών έφταναν τους 14
453

. 

Στο Ιάσιο ελάχιστοι είναι οι μαθητές. Το παρήγορο ότι στο εκεί πανεπιστήμιο 

λειτουργεί τμήμα ελληνικής γλώσσας
454

. 

Στο Ιζβοαρέλε λειτουργεί ελληνικό σχολείο που στεγάζεται στο Πολιτιστικό 

Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας και φοιτούν σε αυτό 100 περίπου μαθητές. 

                                                      
443 Ό.π., σ. 45. 
444 Ό.π., σ. 51. 
445 Ό.π. 
446 Ό.π., σ. 58. 
447 Ό.π., σ. 58 - 59. 
448 Ό.π., σ. 63. 
449 Ό.π., σ. 68. 
450 Ό.π., σ. 72. 
451 Ό.π., σ. 76. 
452 Ό.π. 
453 Ό.π., σ. 80. 
454 Ό.π., σ. 84. 
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Λειτουργεί Νηπιαγωγείο, 3 τάξεις για παιδιά Δημοτικού και 2 τάξεις του Γυμνασίου. 

Λόγω των οικονομικών δυσκολιών το σχολείο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Σχολείο Βρυξελλών και έτσι καλύπτονται τα λειτουργικά του έξοδα
455

. 

Στο Ονέστι από το 1995 διδάσκονται τα ελληνικά με την υποστήριξη της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης
456

. 

Στην πόλη Πιάτρα Νεάμτς, η Ελληνική Κοινότητα οργάνωσε φροντιστήριο 

ελληνικής γλώσσας. Εθελοντικά διδάσκει η Ρούσου Ελισάβετ, ρουμανικής 

καταγωγής. Ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται στους 25 περίπου και τα διαθέσιμα 

για τη διδασκαλία μέσα είναι ανεπαρκή
457

. 

Στο Πιτέστι, η Ελληνική Κοινότητα πραγματοποιεί μαθήματα ελληνικών για 

τα παιδιά των μελών της, αλλά και για όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τη 

γλώσσα. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Echo, ενώ στη 

Θεολογική Σχολή διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά
458

. 

Στην Πράχοβα, μαθήματα ελληνικών διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα με 

δάσκαλο αποσπασμένο από την Ελλάδα. 60 περίπου μαθητές παρακολουθούν τα 

παραπάνω μαθήματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και σεμινάρια 

δημιουργικής γραφής
459

. 

Στην πόλη Ρόμαν, η Ελληνική Κοινότητα διοργανώνει μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας ανοικτά προς όλους τους ενδιαφερομένους. Το σχολικό έτος 2011-2012 

παρακολούθησαν τα μαθήματα 18 άτομα, 7 ενήλικες και 11 παιδιά
460

. 

Στην πόλη Σιμπίου πραγματοποιούνταν ευκαιριακά μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας με πρωτοβουλία του προέδρου της. Όμως, εδώ και μερικά χρόνια δεν 

γίνονται πλέον μαθήματα ελληνικών
461
. Στο Ταργκόβιστε, από την εκεί Ελληνική 

Κοινότητα έχουν οργανωθεί φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας
462

. 

Στην Τούλτσεα, πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικών στην έδρα της 

Κοινότητας με την φροντίδα του ελληνικού κράτους και ακολουθείται το ελληνικό 

αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας
463
. Στην πόλη Turnu Sevetin διδάσκονται τα 

ελληνικά σε 23 μαθητές
464

. 

                                                      
455 Ό.π., σ. 86. 
456 Ό.π., σ. 87. 
457 Ό.π., σ. 89 - 90. 
458 Ό.π., σ. 93. 
459 Ό.π., σ. 93 - 94. 
460 Ό.π., σ. 95. 
461 Ό.π., σ. 101. 
462 Ό.π., σ. 104. 
463 Ό.π., σ. 108. 
464 Ό.π., σ. 113. 
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Το 1997 έγινε κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού. Δίνεται μια ώθηση στις σχέσεις των δύο 

χωρών. Στο άρθρο 1 § ε σημειώνεται: «ενθαρρύνουν τη διδασκαλία και την 

προώθηση της ελληνικής και ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού στην άλλη χώρα». 

Στο άρθρο 3 § ε προβλέπεται: «ανταλλαγή θεατρικών, μουσικών, καλλιτεχνικών και 

φολκλορικών συγκροτημάτων ή μεμονωμένων εκτελεστών». Στο άρθρο 7 «Τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να προβούν, στη βάση της αμοιβαιότητας, στην 

ίδρυση ενός ελληνικού πολιτιστικού κέντρου στο Βουκουρέστι και ενός ρουμανικού 

πολιτιστικού ινστιτούτου στην Αθήνα»
465

. 

Έτσι όπως δομείται η εκπαιδευτική παρέμβαση με την υποστήριξη του 

ελληνικού κράτους, διαπιστώνουμε ότι στο σχεδιασμό τους σχεδόν παραβλέπεται η 

προσχολική αγωγή. Μόνο ένα νηπιαγωγείο λειτουργεί και αυτό υπάγεται στην 

Ελληνική Πρεσβεία του Βουκουρεστίου και προσφέρει εκπαίδευση στα νήπια 

ελληνικής καταγωγής της Ρουμανίας. Το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο κάθε χρόνο 

διαθέτει μόνο πέντε θέσεις για τα νήπια των Ελλήνων της Ρουμανίας. Το κενό αυτό 

προσπαθεί να καλύψει η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας στο Βουκουρέστι όπου στηρίζει 

ένα πρόγραμμα διδασκαλίας και προετοιμασίας στην ελληνική γλώσσα και 

απευθύνεται στα νήπια ελληνικής καταγωγής
466

. 

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, ιδρύθηκαν τάξεις που 

εντάχθηκαν στο σύστημα της δημόσιας εκπαίδευσης της Ρουμανίας. Αυτό έγινε με 

πρωτοβουλία των ελληνικής καταγωγής μελών του διδακτικού προσωπικού της 

χώρας
467
. Από το σχολικό έτος 1999-2000 και με την υπ. αριθμ. 4699/14-10-1999 

Υπουργική Απόφαση «καθιερώθηκε το επίσημο πλαίσιο για την ίδρυση τάξεων όπου 

θα διδασκόταν την ελληνική οι μαθητές με μητρική γλώσσα την ελληνική»
468
. Στις 

μόνες κοινότητες στις οποίες δεν διδάσκονται τα ελληνική είναι: το Μποτοσάνι, το 

Γιούργεβο (τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας σταμάτησαν να διδάσκονται το 

2009, έτος κατά το οποίο η ελληνική γλώσσα διδάσκονταν σε 14 μαθητές), το 

Σιμπίου (διοργανώνονται ευκαιριακά μαθήματα ελληνικής γλώσσας με την 

πρωτοβουλία του Προέδρου της κοινότητας). 

                                                      
465 ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 101, 28 Μαΐου 1997. 
466 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

116. 
467 Ο.π. 
468 Ο.π. 



 105 

Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι σε όλες σχεδόν τις Ελληνικές Κοινότητες  

της Ρουμανίας και με την πρωτοβουλία αυτών ή των προέδρων τους έχει αναζητηθεί 

ο προσφορότερος τρόπος για να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις όπου προσφέρονται εθελοντικά άτομα, όχι κατ’ ανάγκη δάσκαλοι, να 

διδάξουν τη γλώσσα. Και η διδασκαλία δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά των 

ελληνικής καταγωγής οικογενειών αλλά και σε Ρουμάνους και φιλέλληνες. Είναι η 

ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού που στο διάβα των αιώνων ακόμη 

σηματοδοτεί τις αξίες της ανθρωπότητας. Ενώ θα έπρεπε η ελληνική γλώσσα και ο 

πολιτισμός να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της χώρας μας στα Βαλκάνια η 

προσπάθεια δεν βρίσκει την ανάλογη υποστήριξη, υλική και σε δασκάλους, από την 

πατρίδα αλλά και από τους οικονομικούς παράγοντες του τόπου. 
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4.1.1. Λύκειο «Hristo Botev» του Βουκουρεστίου 

 

Με την υπ’ αριθμ. 4981/10-11-1998 Διαταγή του Υπουργείου Παιδείας της 

Ρουμανίας  ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι ένα Λύκειο με την επωνυμία «Βουλγαρικό 

Θεωρητικό Λύκειο».  Στο Λύκειο προβλέπεται να φοιτούν κυρίως παιδιά 

βουλγαρικής καταγωγής. Τα μαθήματα στο σχολείο αυτό διδάσκονται στη ρουμανική 

γλώσσα και υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα βουλγαρικής γλώσσας. Από το σχολικό 

έτος 2005-2006 το Λύκειο τροποποίησε την ονομασία του και  με βάση την υπ’ 

αριθμ. 3235/14-2-2005 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ρουμανίας πήρε την 

επωνυμία: «Βουλγαρικό Θεωρητικό Λύκειο Hristo Botev» και δόθηκε η δυνατότητα 

να εγγράφονται και να φοιτούν σε αυτό και παιδιά που έχουν ρουμανική καταγωγή.  

Αφιερώθηκε δε στο Βούλγαρο εθνικό ήρωα, ποιητή και επαναστάτη που γεννήθηκε 

τον Ιανουάριο του 1848 στην πόλη Kalofer. Μετά από μια δημόσια ομιλία που 

καταφέρονταν κατά των κατακτητών Οθωμανών και των πλουσίων Βουλγάρων 

διώχτηκε από την πόλη και κατέφυγε στη Ρουμανία. Την 1 Ιουνίου 1876, πολεμώντας 

κατά των Οθωμανών σκοτώθηκε. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2005, η Ένωση των Ελλήνων 

Ρουμανίας υπόγραψε πρωτόκολλο με το Λύκειο όπου συμφωνήθηκε από το σχολικό 

έτος 2006-2007 να ιδρυθούν τάξεις στις οποίες ελληνική γλώσσα θα διδάσκεται ως 

υποχρεωτικό μάθημα μέχρι την τελευταία τάξη του ιδρύματος
469
. Σήμερα στο Λύκειο 

είναι εγγεγραμμένοι περίπου 70 μαθητές που διδάσκονται τα ελληνικά
470

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
469 Ό.π, σ. 116 – 117 και http://en.wikipedia.org/wiki/Hristo_Botev. 
470 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

116. 
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4.1.2. Ελληνικό σχολείο «Αθηνά» 

 

Το Ελληνικό σχολείο «Αθηνά» εδρεύει στο Βουκουρέστι και ιδρύθηκε το 

2008. Σκοπός της ίδρυσής του ήταν να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση στην 

Ελληνική γλώσσα και με πρόγραμμα σπουδών που θα διαμορφωνόταν από το 

Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας
471

. 

Η ίδρυση του σχολείου προέκυψε έπειτα από συνεργασία του Ελληνικού 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Σύλλογο Ελλήνων Γονέων και 

Κηδεμόνων του Βουκουρεστίου και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας 

της Ρουμανίας. Μάλιστα, το σχολείο «Αθηνά» βρίσκεται υπό τη διαχείριση του 

Συλλόγου Ελλήνων Γονέων και Κηδεμόνων του Βουκουρεστίου, ο οποίος έχει 

αναλάβει να καλύπτει τα περισσότερα από τα λειτουργικά του έξοδα, ενώ χορηγοί 

του είναι και πλήθος ελληνικών και κυπριακών εταιρειών
472

. 

Το σχολείο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις ελληνικές αξίες και παραδόσεις και 

στον ελληνικό πολιτισμό
473
. Το Υπουργείο Παιδείας  της Ελλάδας διορίζει και 

πληρώνει τους καθηγητές και τους δασκάλους του ιδρύματος
474

. 

Η προσφερόμενη εκπαίδευση είναι διαρθρωμένη έτσι ώστε να ξεκινάει από το 

νηπιαγωγείο (δύο τάξεις), δημοτικό (έξι τάξεις)
475

 και να φτάνει μέχρι το 

Γυμνάσιο
476
.  Το τελευταίο άρχισε να λειτουργεί από το έτος 2013 – 2014

477
. Στο 

δημοτικό σχολείο λειτουργεί ένας πρωινός κύκλος μαθημάτων ενώ υπάρχει και 

ολοήμερο σχολείο, όπου διδάσκεται η αγγλική γλώσσα και η ρουμανική, 

παραδοσιακοί χοροί, ζωγραφική, κεραμική και πληροφορική
478

. 

Από το σχολικό έτος 2008 – 2009, στο σχολείο λειτούργησαν δύο τάξεις 

προσχολικής εκπαίδευσης και οι τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Στη συνέχεια 

προστέθηκαν και οι υπόλοιπες τρεις τάξεις του Δημοτικού. Κατά συνέπεια, σήμερα 

στο σχολείο «Αθηνά» υπάρχουν μαθητές που είναι γραμμένοι σε όλες τις τάξεις του 

Δημοτικού
479

. 

                                                      
471 http://www.greekschool.ro/gr/. 
472 http://www.greekschool.ro/gr/2012-06-22-10-10-48. 
473 http://www.greekschool.ro/gr/2012-06-22-10-11-42. 
474 http://www.greekschool.ro/gr/2012-06-22-10-26-45. 
475 http://www.greekschool.ro/gr/2012-06-22-10-10-48. 
476 http://www.greekschool.ro/gr/. 
477 Ό.π. 
478 http://www.greekschool.ro/gr/2012-06-22-10-24-33. 
479 http://www.greekschool.ro/gr/2012-06-22-10-10-48. 
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Στο νηπιαγωγείο πραγματοποιείται προσπάθεια ώστε τα νήπια να μπορούν να 

επικοινωνούν στα ελληνικά αλλά και να αποκτήσουν πλούσιο λεξιλόγιο τόσο στα 

ρουμάνικα όσο και στα αγγλικά
480

. 

Το «Αθηνά» κατά τα απογεύματα διοργανώνει μαθήματα πάνω στην ελληνική 

γλώσσα και τον πολιτισμό για παιδιά ηλικίας 6 – 14 ετών που δεν είναι μαθητές του 

σχολείου και ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των 

Ελλήνων
481

. 

Από τη σχολική χρονιά 2009 – 2010, το σχολείο επιτρέπει να φοιτούν σε αυτό 

και Ρουμάνοι μαθητές, ιδίως στις προσχολικές τάξεις
482

. 

Στο σχολείο «Αθηνά» διευθυντής είναι σήμερα ο Στέφανος Καλόγηρος και 

δασκάλες οι Στέλλα Καραθανάση και Ελευθερία Μαρίνη. Καθηγήτρια Μουσικής 

είναι η Στέλλα Γκούτζανου, καθηγήτρια Ρουμανικής Γλώσσας η Αλεξάνδρα Πιντιλί 

Καρτσούκα και καθηγήτρια παραδοσιακών χορών η Μαρία Τσιτσιπίνη. Το «Αθηνά» 

είναι η πρώτη, μετά από πολλές δεκαετίες, μονάδα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη 

Ρουμανία που είναι ενταγμένη στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα
483

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
480 http://www.greekschool.ro/gr/2012-06-22-10-17-24. 
481 http://www.greekschool.ro/gr/2012-06-22-10-26-01. 
482 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

117. 
483 Ό.π., σ. 118 και http://www.greekschool.ro/gr/2012-06-22-10-26-45. 



 109 

4.1.3. Σχολεία τοπικών κοινοτήτων 

 

Τα 25 παραρτήματα της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας αντιστοιχούν στις 

παρακάτω πόλεις: Babadag, Bârlad, Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, Calafat, 

Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Izvoarele, Oneşti, Oradea, 

Piatra-Neamţ, Piteşti, Prahova, Roman, Sibiu, Sulina, Târgovişte, Tulcea, Turnu-

Severin. Σε όλα τα παραπάνω διδάσκεται η ελληνική γλώσσα εκτός από τα 

παραρτήματα των πόλεων Botoşani, Giurgiu και Sibiu, ενώ για τις κοινότητες του 

Cluj και του Târgovişte δεν είναι γνωστό εάν πραγματοποιούνται μαθήματα 

ελληνικών. Τα μαθήματα έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει οποιοσδήποτε 

ενδιαφέρεται ασχέτως εθνικής καταγωγής, μορφωτικού επιπέδου, επαγγελματικής 

κατάρτισης ή ηλικίας. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται από εθελοντές 

καθηγητές, είτε εξειδικευμένους διδάσκοντες που έχουν αποσπαστεί από την Ελλάδα 

είτε είναι ενσωματωμένοι στο ρουμανικό σύστημα παιδείας, όσο και από απλούς 

γνώστες και ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, συνεπικουρούμενοι στη διδασκαλία 

τους από ποικίλα εγχειρίδια τα οποία η Ένωση προμηθεύεται κυρίως από την 

Ελλάδα. Στις περισσότερες κοινότητες τα μαθήματα συνήθως πραγματοποιούνται τις 

ημέρες Σάββατο και Κυριακή, αλλά αρκετές φορές και κατά τα απογεύματα των 

υπόλοιπων ημερών της εβδομάδας
484

. 

Στις πόλεις εκείνες της Ρουμανίας όπου υπάρχουν Θεολογικές Σχολές, στα 

μαθήματα ελληνικών προσέρχονται πάρα πολλοί φοιτητές των σχολών αυτών, οι 

οποίοι είναι είτε κληρικοί είτε μοναχοί
485

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
484 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

118 – 119. 
485 Ό.π., σ. 119. 
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4.1.4. Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, παράρτημα Βουκουρεστίου 

 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Ε.Ι.Π.) ιδρύθηκε το 1992. Δεδηλωμένος 

σκοπός του είναι να προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό και να διαδώσει την ελληνική 

γλώσσα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη
486

. 

Το Ίδρυμα διαθέτει παραρτήματα σε πόλεις του εξωτερικού, όπως η Οδησσός 

της Ουκρανίας, η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το Βερολίνο. Γραφεία εκπροσώπων του 

Ιδρύματος υπάρχουν στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες, στη Βιέννη και στην Ουάσιγκτον 

των ΗΠΑ. Το διάστημα 2007 – 2009,  το Ε.Ι.Π. επεξέτεινε τις δραστηριότητές του 

προς τα Βαλκάνια, καθώς δημιουργήθηκαν Εστίες Ελληνικού Πολιτισμού σε 

τέσσερις βαλκανικές πρωτεύουσες: στο Βελιγράδι, στο Βουκουρέστι, στη Σόφια και 

στα Τίρανα. Εστίες Ελληνικού Πολιτισμού ιδρύθηκαν επίσης και στη γειτονική 

Ιταλία (Τεργέστη), όπως και στη Μελβούρνη της Αυστραλίας
487

. 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι επικεφαλής του ελληνικού δικτύου του 

Ιδρύματος Anna Lindh
488
. Το παραπάνω ίδρυμα συστάθηκε από τις χώρες της Ευρω – 

μεσογειακής Συνεργασίας και  έχει ως στόχο του να προωθήσει τον μεταξύ τους 

διαπολιτισμικό διάλογο
489
. Επίσης, το Ε.Ι.Π. είναι και μέλος της EUNIC (Ένωση 

Μορφωτικών Ινστιτούτων των χωρών – μελών της ΕΕ)
490

. 

Το γεγονός ότι υπάρχει Εστία του Ε.Ι.Π. στο Βουκουρέστι καταδεικνύει τους 

μακρόχρονους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, ενώ 

παράλληλα δείχνει και την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να προωθηθεί ο 

ελληνικός πολιτισμός στη χώρα σε συνεργασία με τους εκεί μορφωτικούς και 

πολιτιστικούς φορείς
491

. 

Στην Εστία του Ε.Ι.Π. Βουκουρεστίου, όπως και στα υπόλοιπα παραρτήματα 

του Ε.Ι.Π., διδάσκεται η  ελληνική γλώσσα σε ολιγομελή τμήματα από καθηγητές 

που είναι εξειδικευμένοι στη διδασκαλία των ελληνικών ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. 

Τα μαθήματα ελληνικών έχουν ως στόχο οι διδασκόμενοι να αποκτήσουν τη 

δυνατότητα να παράγουν και να κατανοούν τόσο το γραπτό όσο και τον προφορικό 

λόγο
492

. 

                                                      
486 http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=2. 
487 Ό.π. 
488 Ό.π 
489 http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?pid=39&lid=1. 
490 http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=2. 
491 http://www.hfc-bucharest.com/wmt/webpages/index.php?pid=5&lid=1. 
492 http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=8. 
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Για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, βρίσκονται σε λειτουργία τμήματα 

τεσσάρων επιπέδων: αρχαρίων, βασικού επιπέδου, προχωρημένων και 

επαγγελματικής επάρκειας. Ακόμη, λειτουργούν και τα ακόλουθα τμήματα ειδικού 

χαρακτήρα: για παιδιά και εφήβους, για γνώστες της αρχαίας ελληνικής, τμήμα 

προφορικού λόγου, τμήμα εξάσκησης στο γραπτό λόγο, τμήμα λογοτεχνίας, 

μετάφρασης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις Πιστοποίησης της ελληνομάθειας. 

Επίσης, στα παραρτήματα του Ε.Ι.Π. πραγματοποιούνται και σεμινάρια για τους 

καθηγητές της ελληνικής γλώσσας
493
. Στον α′ κύκλο μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, 

που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του έτους 2009, οι μαθητές που τα παρακολουθούσαν 

έφταναν τους 89 και η ηλικία αυτών, όπως ανέφερε η καθηγήτρια Οάνα-Μαρία 

Οστάφε, ήταν «από 16 ετών μέχρι 56 ετών». Όσον αφορά την εθνική καταγωγή των 

μαθητών, στα μαθήματα συμμετείχαν και ελληνικής καταγωγής άτομα αλλά και 

Ρουμάνοι, που αγαπούσαν και ενδιαφέρονταν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. 
494

. 

Στο Ίδρυμα διδάσκουν την ελληνική έξι καθηγητές, όλοι τους πτυχιούχοι των 

Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών των ρουμανικών πανεπιστημίων. Στους δύο 

πρώτους κύκλους (Ιανουάριος-Απρίλιος 2009 και Απρίλιος-Ιούλιος 2009) τα 

μαθήματα παρέχονταν δωρεάν. Από τον Οκτώβριο του 2009, τα μαθήματα πλέον 

προσφέρονται με δίδακτρα, τα οποία ανέρχονται στα 40 ευρώ ανά άτομο
495

. 

Για τη διδασκαλία των ελληνικών, πέρα από τα εγχειρίδια χρησιμοποιείται και 

οπτικοακουστικό υλικό. Στην καλύτερη γνώση των ελληνικών αλλά και στην 

καλύτερη γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό, συμβάλλουν αποφασιστικά και 

διάφορα γλωσσικά παιχνίδια, συζητήσεις αλλά και εκδηλώσεις όπως εκμάθηση 

τραγουδιών, διαγωνισμοί, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις στις 

εκθέσεις που διοργανώνουν τα παραρτήματα
496

. 

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εύρυθμη λειτουργία των παιδικών τμημάτων 

ελληνικής γλώσσας, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να επιλέγονται εκείνες οι 

μέθοδοι διδασκαλίας που συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία με 

τα παιδιά. Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας στα τμήματα ενηλίκων 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας
497

. 

                                                      
493 http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=10. 
494 Εφημ. «Ελευθερία Λάρισας», Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2009. 
495 Ό.π. 
496 http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=8.  
497 Ό.π. 
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Οι καθηγητές ελληνικής γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν 

διδακτικό υλικό και εγχειρίδια της αρεσκείας τους. Ορισμένα από τα εγχειρίδια 

εκμάθησης ελληνικών που χρησιμοποιούνται, είναι τα παρακάτω: το «Ελληνική 

Γλώσσα» του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το «Τα νέα ελληνικά για ξένους» 

του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, το «Επικοινωνήστε Ελληνικά» των 

Φρόσως και Κλεάνθη Αρβανιτάκη, το βιβλίο «Τα ελληνικά για ξενόγλωσσους» των 

Σαπφούς Μαυρούλια και Ευαγγελίας Γεωργαντζή, το εγχειρίδιο«Ελληνικά Τώρα 

1+1» και το «Ελληνικά Τώρα 2+2»   της Μαρινέτας Παπαχειμωνά και της Δήμητρας 

Δημητρά
498

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
498 Ό.π. 
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4.1.5. Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου 

 

Το Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου είναι το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό 

ίδρυμα στη Ρουμανία. Ιδρύθηκε το 1864 και από τις αρχές της λειτουργίας του 

υπήρχε Τμήμα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Σε αυτό δίδασκαν 

σπουδαίοι Ρουμάνοι ελληνιστές όπως οι Iuliu Valaori, ο Aram Frenkian, ο Constantin 

Balmuş κ.ά. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Έλληνας καθηγητής Επαμεινώνδας 

Φραγκούδης που δίδαξε τα αρχαία ελληνικά γράμματα
499

. Ταυτόχρονα, στο διδακτικό 

πρόγραμμα του τμήματος εντάχθηκαν και οι βυζαντινές και οι νεοελληνικές σπουδές 

και αυτό το γεγονός οφείλεται σε διαπρεπείς καθηγητές όπως ο Nicolae Iorga
500

. 

Σπουδαίο έργο στον τομέα αυτό προσέφερε ο Ελληνορουμάνος καθηγητής 

Δημοσθένης Ρούσος (1869-1938), που υπήρξε μελετητής των ελληνορουμανικών 

σχέσεων
501

. 

Σε ό,τι αφορά τη νέα ελληνική γλώσσα, αυτή έως το 2001 διδασκόταν στην 

Έδρα Κλασσικής Φιλολογίας (λατινικής και αρχαίας ελληνικής) της Σχολής Ξένων 

Γλωσσών και Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, ως προαιρετικό 

τριετές μάθημα με τρία επίπεδα (αρχαρίων, μέσων και προχωρημένων) 2 ώρες την 

εβδομάδα. Από το παραπάνω τμήμα αποφοίτησαν πολλοί σημαντικοί Ρουμάνοι 

κλασικοί φιλόλογοι όπως οι Elena Lazăr, Dumitru Nicolae, Cristina Băcanu, 

Margareta Sfirschi, Tudor Dinu, Theodor Georgescu, Constantin Georgescu, Ştefan 

Dumitru. Οι παραπάνω αναφερθέντες πραγματοποίησαν σπουδές πάνω στην 

ελληνική γλώσσα και σε ελληνικά πανεπιστήμια και αργότερα έγιναν 

πανεπιστημιακοί καθηγητές
502

. 

Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το σύγχρονο Ελληνισμό και τη νέα 

ελληνική γλώσσα οδήγησε στην ίδρυση του τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών στα 

πλαίσια της ΄Εδρας Κλασικής Φιλολογίας της Σχολής Ξένων Γλωσσών και 

Λογοτεχνιών, γεγονός που απέρρεε από τη Συμφωνία της ένταξης του Πανεπιστημίου 

Βουκουρεστίου στο Πρόγραμμα «Ιάσων»
503

. 

                                                      
499 Ε. Κριαράς, «Ένα ταξίδι στη Ρουμανία», περ. «Νέα Εστία», τχ. 897, 15 Νοεμβρίου 1964, σ. 1620. 
500 Margareta Sfirschi – Laudat, «Τα Νέα Ελληνικά στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου» 

(http://www.fryktories.gr/article/ta-nea-ellinika-sto-panepistimio-boykoyrestioy). 
501 Ε. Κριαράς, ό.π., σ. 1621. 
502 Margareta Sfirschi – Laudat, ό.π.  
503 Ό.π. 
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Οι καθηγητές στο εν λόγω Τμήμα είναι Ρουμάνοι νέοι ελληνιστές, υποψήφιοι 

διδάκτορες στην Αρχαία και Νέα Ελληνική. Ωστόσο, στο Τμήμα μεταξύ άλλων 

εργάζεται και Έλληνας καθηγητής, που διορίζεται εκεί από το Ελληνικό Κράτος
504

. 

Η νέα ελληνική γλώσσα σήμερα διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο 

Βουκουρεστίου σε τρεις κλάδους: 

1) «Ως δεύτερη ξένη γλώσσα (Β′ ειδίκευση) σε συνδυασμό με άλλη ξένη 

γλώσσα ως πρώτη ειδίκευση (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, 

γερμανικά, βουλγαρικά, ή και αραβικά και ιαπωνικά). Οι προπτυχιακές σπουδές 

διαρκούν 4 χρόνια και περατώνονται με πτυχιακές εξετάσεις και τελική διατριβή. Το 

πρόγραμμα σπουδών συμπεριλαμβάνει ειδικά μαθήματα Νέας Ελληνικής 10 έως 12 

ωρών την εβδομάδα ως εξής: 

1
ο
 έτος – θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα γλώσσας (νεοελληνική μορφολογία, 

συνομιλία, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) και λογοτεχνίας (ιστορία της 

αρχαίας ελληνικής γραμματείας), καθώς και μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού. 

2
ο
 έτος – θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα γλώσσας (νεοελληνική σύνταξη) και 

λογοτεχνίας (ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας), καθώς και, το 4
ο
 εξάμηνο, 

εισαγωγή στην αρχαία ελληνική γλώσσα. 

3
ο
 έτος - συνεχίζονται τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα νεοελληνικής 

λογοτεχνίας και νεοελληνικής γλώσσας (ιστορία της Ελληνικής γλώσσας, ΝΕ 

λεξικολογία, ειδική ορολογία). Με το τρίτο έτος σπουδών, τα γνωστικά αντικείμενα 

διδάσκονται αποκλειστικώς στα ελληνικά. 

4
ο
 έτος – θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας (καθαρεύουσα, 

υφολογία) και λογοτεχνίας, καθώς επίσης μαθήματα πολιτισμού (ιστορία της 

ελληνικής τέχνης, ιστορία του ελληνικού στοχασμού, η εξέλιξη των ιστορικών και 

πολιτιστικών ελληνο-ρουμανικών σχέσεων)»
505

. 

2) «Ως πρώτη ξένη γλώσσα (Α′ ειδίκευση) σε συνδυασμό με άλλη γλώσσα ως 

δεύτερη ειδίκευση (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, γερμανικά κ.λπ., ή 

και ρουμανική φιλολογία). Συνέπεια των επιτευγμάτων της διδασκαλίας της Νέας 

Ελληνικής στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου και λόγω της ανάπτυξης του γενικού 

ενδιαφέροντος και της ανάγκης για πιο εξειδικευμένες νεοελληνικές σπουδές, 

αρχίζοντας από το ακαδημαϊκό έτος 2005 – 2006, το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών 

προάχθηκε σε ανώτερη βαθμίδα στη Σχολή Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών και 

                                                      
504 Ό.π. 
505 Ό.π. 



 115 

λειτουργεί ως κύρια φιλολογία. Σύμφωνα με τις καινούριες μεταρρυθμίσεις όλου του 

εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν μόνο 3 

χρόνια και συνεχίζονται με άλλα 2 χρόνια μεταπτυχιακών σπουδών. Το 

αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών Νέας Ελληνικής 

Φιλολογίας αποτελείται από περισσότερες ώρες διδασκαλίας (έως 20 ώρες την 

εβδομάδα) και προσφέρει ευρύτερη ποικιλία μαθημάτων με σκοπό την πολύπλευρη 

κατάρτιση των φοιτητών: 

1
ο
 έτος – θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα γλώσσας (νεοελληνική γραμματική, 

συνομιλία, εισαγωγή στην αρχαία ελληνική γλώσσα), λογοτεχνίας (ιστορία της 

αρχαίας ελληνικής γραμματείας), ιστορίας και πολιτισμού. 

2
ο
 έτος – θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα γλώσσας (νεοελληνική σύνταξη, ΝΕ 

λεξικολογία, γραπτός λόγος, μορφολογία και σύνταξη της αρχαίας ελληνικής) και 

λογοτεχνίας (ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας: η βυζαντινή και μεταβυζαντινή 

εποχή, η νεοελληνική ποίηση του 19
ου

 αι.). Από το 4
ο
 εξάμηνο τα μαθήματα 

διεξάγονται κυρίως στα ελληνικά. 

3
ο
 έτος – θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα νεοελληνικής γλωσσολογίας (ιστορία 

της Ελληνικής γλώσσας, καθαρεύουσα, υφολογία, ειδική ορολογία – πολιτική, 

οικονομική, νομική, εκκλησιαστική κτλ.) και λογοτεχνίας (η νεοελληνική γραμματεία 

του 20
ου

 αι.), καθώς και ειδικά μαθήματα πολιτισμού (ιστορία της ελληνικής τέχνης, 

ιστορία του ελληνικού στοχασμού, η εξέλιξη των ιστορικών και πολιτιστικών 

ελληνο-ρουμανικών σχέσεων)»
506

. 

3) «Ως τρίτη ξένη γλώσσα – προαιρετικά μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας 

και λογοτεχνίας που απευθύνονται σ' όλους τους δευτεροετείς και τριτοετείς 

φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να συμπληρώσουν τη γλωσσομάθειά τους με την 

κατάκτηση της Νέας Ελληνικής. Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα εξάμηνα, με 2 ώρες 

την εβδομάδα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων νεοελληνικών έγινε υποχρεωτική 

για τους φοιτητές του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας, προκειμένου να αποκτήσουν 

μια εκτενή γνώση όλης της ιστορίας του ελληνισμού»
507

. 

Κάθε χρόνο, πολλοί φοιτητές του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών της 

Σχολής Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου 

έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχουν σε εντατικά προγράμματα 

διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής που εκπονούνται από ελληνικά πανεπιστημιακά 

                                                      
506 Ό.π. 
507 Ό.π. 
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ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κ.ά
508

. 

Το έτος 2005, το Ελληνικό Κράτος, η Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, 

κοινωφελή ιδρύματα και Έλληνες χορηγοί κατέβαλαν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό 

προκειμένου να ανακαινιστεί το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών και να αποκτήσουν 

τον απαραίτητο εξοπλισμό οι αίθουσες διδασκαλίας. Από την άλλη πλευρά όμως, 

υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά εγχειρίδια της ελληνικής γλώσσας, λεξικά, φιλολογικά 

περιοδικά και ειδικά και κριτικά έργα (νεοελληνικής γραμματείας, γλωσσολογίας, 

ιστορίας της γλώσσας, λεξικολογίας, ειδικής ορολογίας, κτλ.), τα οποία είναι 

απαραίτητα «για την κάλυψη της ευρείας ύλης και της βιβλιογραφίας των ποικίλων 

γνωστικών αντικειμένων, καθώς και για την προώθηση της επιστημονικής 

έρευνας»
509

. 
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4.1.6. Πανεπιστήμιο Ιασίου 

 

Η ελληνική γλώσσα καθώς και η ελληνική λογοτεχνία διδάσκονται και στο 

πανεπιστήμιο του Ιασίου «Alexandru Ioan Cuza», πέρα από το πανεπιστήμιο του 

Βουκουρεστίου
510

. 

Στο πανεπιστήμιο «Alexandru Ioan Cuza» του Ιασίου η Νέα Ελληνική 

Γλώσσα διδάσκεται από το 1973. Το 1998 ιδρύθηκε το Λεκτοράτο Ελληνικής 

Γλώσσας και Πολιτισμού, κατόπιν απόφασης που πάρθηκε από τη Σύγκλητο του 

πανεπιστημίου
511

. 

Στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, δικαίωμα 

συμμετοχής ως ακροατές έχουν όλοι οι Ρουμάνοι πολίτες ανεξαιρέτως εθνικής 

καταγωγής. Το Λεκτοράτο βρίσκεται υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή, που είναι 

αποσπασμένος εκεί από την Ελλάδα
512
. Το Λεκτοράτο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 

εκτός από τα μαθήματα ελληνικών, πραγματοποιεί επίσης και διαλέξεις, 

συνδιασκέψεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, για την υλοποίηση των οποίων 

συνεργάζεται με φορείς και του Ιασίου αλλά και της Ελλάδας
513

. 

Όπως και στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, έτσι και στο Λεκτοράτο 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιασίου πραγματοποιούνται 

μεταφράσεις ελληνικών έργων, συντάσσονται κριτικές εκδόσεις και εγχειρίδια, όπως 

επίσης και μελέτες κλασικής φιλολογίας, ιστορίας, θεωρίας και γραμματικής της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ακόμη, συγγράφονται μελέτες σχετικά με την ιστορία 

της νεοελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, όπως επίσης και μελέτες πάνω στην 

κλασική φιλολογία και την αρχαία ελληνική γλώσσα
514

. 

Το 1990, κατόπιν πρωτοβουλίας του ελληνικής καταγωγής Ρουμάνου 

πανεπιστημιακού καθηγητή Ανδρέα Ράδου, πραγματοποιήθηκε αδελφοποίηση του 

Πανεπιστημίου του Ιασίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
515

. 

 

 

 

                                                      
510 http://www.24grammata.com/?p=15400.   
511 http://www.alexander-edu.org/usga/etairoi-uaic.php. 
512 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

120. 
513 http://www.alexander-edu.org/usga/etairoi-uaic.php.  
514 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

120. 
515 http://www.dedalus.gr/authors.php?authors_id=597. 
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4.2. Διδακτικό προσωπικό 

 

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Ρουμανία πραγματοποιείται σε 

σχολεία, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και στα παραρτήματα της Ένωσης 

Ελλήνων Ρουμανίας. 

Αρχικά, σε ό,τι αφορά τα σχολεία, τα ελληνικά διδάσκονται ως μητρική 

γλώσσα σε δημόσια σχολεία στο Βουκουρέστι, στην Κωνστάντζα, στη Βραΐλα, στο 

Γαλάτσι, στο Πλοϊέστι και στην Τούλτσεα. Σε αυτά τα σχολεία, την ελληνική γλώσσα 

διδάσκουν 6 Έλληνες εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί εκεί από το Υπουργείο 

Παιδείας της Ελλάδας και λαμβάνουν το μισθό τους από αυτό
516

. 

Σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας στα παραρτήματα της Ένωσης 

Ελλήνων Ρουμανίας, τα ελληνικά εκεί διδάσκονται από καθηγητές μεγάλης ηλικίας, 

οι οποίοι είτε δουλεύουν εθελοντικά, χωρίς να πληρώνονται, είτε λαμβάνουν χαμηλές 

απολαβές. Ωστόσο, η εκμάθηση των ελληνικών μέσω της Ένωσης Ελλήνων 

Ρουμανίας έχει και ορισμένα μειονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι η ελλιπής γνώση 

της ελληνικής γλώσσας εκ μέρους των καθηγητών και η έλλειψη των κατάλληλων 

μέσων διδασκαλίας. Ένα άλλο μείζον πρόβλημα αποτελεί και ο μικρός αριθμός 

ανθρώπων που ενδιαφέρονται να μάθουν ελληνικά
517

. 

Ακόμη, όπως αναφέρεται και παραπάνω, στα πανεπιστήμια Βουκουρεστίου 

και Ιασίου τα ελληνικά διδάσκονται από Έλληνες καθηγητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
516 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

137. 
517 Ό.π. 



 119 

4.3. Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας 

 

Ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται στη Ρουμανία και 

σχετίζεται με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό είναι η Ολυμπιάδα 

Ελληνικής Γλώσσας. Η Ολυμπιάδα έχει φιλοξενηθεί σε πολλές πόλεις της Ρουμανίας. 

Τη χρονική περίοδο 6/5 – 8/5 2005, η Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας 

φιλοξενήθηκε στην πόλη Μπρασόβ. Τότε συμμετείχαν 69 μαθητές από 16 ελληνικές 

κοινότητες της Ρουμανίας. Το μότο της ήταν το εξής: «Η ελληνική γλώσσα – η 

γλώσσα της χώρας καταγωγής μας, η γλώσσα των γονιών και των παππούδων 

μας»
518

. 

Στις 24 – 5 – 2003 πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η δεύτερη Ολυμπιάδα 

Ελληνικής Γλώσσας έχοντας ως μότο «Ας μάθουμε τη γλώσσα των γονέων και των 

παππούδων μας». Σε αυτή έλαβαν μέρος 68 μαθητές, 12 καθηγητές ελληνικών και οι 

αποσπασμένοι από την Ελλάδα δάσκαλοι
519
. Στην ίδια πόλη είχε πραγματοποιηθεί 

και η Ολυμπιάδα του 2002 (18 – 5 – 2002) με τη συμμετοχή 31 μαθητών
520

. 

Από τις 25 μέχρι τις 27 Μαΐου 2007, η Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας 

διεξήχθη στην Κραϊόβα και στο σχολείο «Petrache Poenaru». Η Ολυμπιάδα 

χρηματοδοτήθηκε από το Ρουμανικό Υπουργείο Παιδείας και έλαβαν μέρος σε αυτή 

36 μαθητές ελληνικής καταγωγής καθώς και Ρουμάνοι φιλέλληνες
521

. 

Η 8
η
 Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας έλαβε χώρα στο Γαλάτσι (σχολικό έτος 

2009 – 2010). Συμμετείχαν 68 μαθητές μαζί με τους καθηγητές τους, εκπρόσωποι του 

Υπουργείου Παιδείας Ρουμανίας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κραϊόβα καθώς και της Επισκοπής Κάτω 

Δούναβη
522

. 

Την περίοδο 23 – 25 Μαΐου 2008, διοργανώθηκε στο Ιάσιο η 7
η
 Ολυμπιάδα 

Ελληνικής Γλώσσας, στο σχολείο «Ion Simionescu». Συμμετείχαν 66 μαθητές, ενώ 

στο δρώμενο παρέστησαν ο τότε Ρουμάνος Υπουργός Παιδείας, ο πρόεδρος της 

επιτροπής για την εκπαίδευση της Βουλής της Ρουμανίας, εκπρόσωποι των τοπικών 

αρχών, όπως και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας
523

. 
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520 Ό.π. 
521 Ό.π., σ. 72. 
522 Ό.π., σ. 76. 
523 Ό.π., σ. 84. 
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Η 10
η
 Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας πραγματοποιήθηκε στην πόλη Πιάτρα 

- Νεάμτς
524

. 

Στις 14 – 16 Μαΐου 2010, η Ολυμπιάδα διεξήχθη στο Πιτέστι
525
. Τις ημέρες 

15 – 16 Μαΐου 2004, η Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας έλαβε χώρα στην Τούλτσεα. 

Τότε έλαβαν μέρος 60 παιδιά από 12 ελληνικές κοινότητες της χώρας
526

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
524 Ό.π., σ. 90. 
525 Ό.π., σ. 93. 
526 Ό.π., σ. 108. 
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4.4. Ελληνόγλωσσα έντυπα μέσα 

 

Σήμερα εκδίδονται από την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, το δίγλωσσο 

περιοδικό Ελπίς και η μηνιαία εφημερίδα Διάλογος
527
. Από τη δική της πλευρά, η 

Ρουμανική Εταιρεία Ελληνικών Σπουδών, που έχει την έδρα της στην πόλη του 

Βουκουρεστίου και πολλά μέλη της γνωρίζουν τα ελληνικά, εκδίδει το επιστημονικό 

περιοδικό Buletinul Soiet`΄at,ii Române de Studii Neoelene. (Δελτίο της Ρουμανικής 

Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών)
528
. Πρέπει να αναφέρουμε η εταιρεία αυτή είναι 

αποτέλεσμα της προσπάθειας που κατέβαλε η Κορνηλία Papacostea, της οποίας 

υπήρξε και η πρώτη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
529
. Γεννήθηκε στο 

Βουκουρέστι το έτος 1927 και πέθανε στο Παρίσι το 1998. Ο πατέρας της ήταν ένας 

σημαίνων καθηγητής της Βαλκανολογίας. Η Papacostea επικεντρώθηκε με τις 

έρευνές της στην «κατανόηση των όψεων της μεικτής ελληνορουμανικής κοινωνίας 

και των ελληνορουμανικών πολιτιστικών ωσμώσεων (18
ος

-α’ μισό του 19
ου

 αιώνα) 

στις ρουμανικές χώρες που τόσο φιλόξενες υπήρξαν για την ελληνική λογιοσύνη»
530

. 

Η C. Papacostea Danielopolu συνέβαλε σημαντικά στο να μελετηθεί διεξοδικά η 

ιστορία της ελληνικής διασποράς. Το τελευταίο της βιβλίο «Οι ελληνικές κοινότητες 

στη Ρουμανία τον 19
ο
 αιώνα» εκπληρώνει αυτόν τον στόχο. Το βιβλίο εκδόθηκε στα 

ρουμανικά το 1995 και έπειτα από επεξεργασία και εμπλουτισμό, εκδόθηκε στα 

ελληνικά από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ σε μετάφραση του 

πρέσβεως ε.τ. Νικολάου Διαμαντοπούλου και με συντονισμό της καθηγήτριας Άννας 

Ταμπάκη
531

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
527 Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, «Οι Έλληνες της Ρουμανίας» 

(http://www.ithacanews.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5402&Itemid=40). 
528 Ό.π. 
529 C. Papacostea-Danielopolu, Οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία…, ό.π. σ. 14. 
530 Ό. Παΐζη: Οι Έλληνες Κοινότητες στη Ρουμανία, εφημ. «Το Βήμα», Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012. 
531Ο.π.        
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4.5. Ρουμανικές μεταφράσεις Ελλήνων συγγραφέων 

 

Γυρνώντας το χρόνο πίσω φτάνουμε στο 17
ο
 αιώνα, όπου βρίσκουμε το πρώτο 

έργο νεοελληνικής γραμματείας που μεταφράστηκε στη ρουμανική γλώσσα. Είναι το 

φιλοσοφικό δοκίμιο «Δεσπόζουσα Λογική» και ο συγγραφέας του είναι ανώνυμος. 

Το 1837 κυκλοφόρησε το «Χρονικό» του Σταυριανού. Κατά τη χρονιά αυτή, στην 

πόλη Σιμπίου κυκλοφόρησε η μετάφραση του «Νέου Ερωτόκριτου» του Διονύσιου 

Φωτεινού. Στην ίδια πόλη, το 1867 κυκλοφόρησε ο «Ερωτόκριτος» άγνωστου 

μεταφραστή
532

. 

Οι τίτλοι της νεοελληνικής λογοτεχνίας που έχουν εκδοθεί στη Ρουμανία από 

το 1837 μέχρι το 2002 ανέρχονται στους 289. Σε αυτούς τους τίτλους 

περιλαμβάνονται: «έργα 103 συγγραφέων όλων των λογοτεχνικών ειδών (με έναν ή 

περισσότερους τίτλους μέχρι και 24), 8 ανώνυμα έργα, 16 τόμοι με ανθολογίες 

νεοελληνικής λογοτεχνίας, 5 τόμοι γενικές ανθολογίες όπου στα περιεχόμενά τους 

υπάρχουν και νεοέλληνες συγγραφείς, 4 μεταφράσεις που εκδόθηκαν στο Chisinau, 

πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, στη ρουμανική γλώσσα και 4 

μεταφράσεις νεοελληνικής λογοτεχνίας στην ουγγρική γλώσσα»
533

. 

Ενδεικτικά στη ρουμανική γλώσσα έχουν εκδοθεί μεταξύ άλλων: το 

μυθιστόρημα «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» του Νίκου Καζαντζάκη [1969, 

1971 (στα ουγγρικά) και 1987, 1994, 1999], το έργο «Ο Κόκκινος Βράχος» του 

Γρηγορίου Ξενόπουλου (1933, 1991, 2001), «Η Φόνισσα» του Αλέξανδρου 

Παπαδιαμάντη (1963, 1969, 2002) και «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γ. 

Βιζυηνού (1898)
534

. 

Από το 1991 ξεκινάει ένας δυναμικός κύκλος παρουσίασης του ελληνικού 

βιβλίου στη Ρουμανία. Το ελληνικό βιβλίο και οι Έλληνες συγγραφείς στις μέρες μας 

γίνονται γνωστοί στη Ρουμανία μέσω της σοβαρής προσπάθειας που κάνει ο 

εκδοτικός οίκος «Ομόνοια». Ο συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος ιδρύθηκε το 1991 και 

έχει σκοπό, όπως αναφέρει σε συνέντευξή της η Elena Lazar, «να καθρεφτίζει πιστά 

την εικόνα της σημερινής Ελλάδας και του πολιτισμού της»
535

. 

                                                      
532 http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/from_greek/08.html. 
533 Ό.π. 
534 Ό.π. 
535 http://omoniapublish.blogspot.gr/2008/02/blog-post_15.html. 
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Είναι ο μοναδικός οργανισμός στη Ρουμανία που δημοσιεύει αποκλειστικά 

μεταφράσεις από τη νεοελληνική λογοτεχνία ή βιβλία γραμμένα από Έλληνες ή 

Ρουμάνους ειδικούς για την Ελλάδα, την Κύπρο και τον ελληνισμό της Ρουμανίας
536

. 

Ψυχή του εκδοτικού εγχειρήματος είναι η Elena Lazar. Η Lazar γεννήθηκε το 

1949 στο Στεφανέστι – Ιλφοβ της Ρουμανίας και «αποφοίτησε από τη Σχολή 

Κλασικών Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου το 1972. Είναι ιδρυτικό 

μέλος και αντιπρόεδρος της Ρουμανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, 

αντιπρόεδρος του ρουμανικού τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας ʺΦίλοι του Νίκου 

Καζαντζάκηʺ και μέλος της Ένωσης Ρουμάνων λογοτεχνών. Είναι συγγραφέας και 

έχει δημοσιεύσει στο ρουμανικό φιλολογικό τύπο πάνω από 80 άρθρα αφιερωμένα 

στα Ελληνικά Γράμματα»
537
. Το 2005 βραβεύθηκε με τον τίτλο της Πρέσβειρας του 

Ελληνισμού από τη Νομαρχία Αθηνών λόγω της σημαντικής της συνεισφοράς της 

στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού, ενώ της απονεμήθηκε και το Χρυσό 

Μετάλλιο της Βεργίνας ένα χρόνο αργότερα (2006)
538

. 

Το 1996 εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο «Ομόνοια», που λειτουργεί υπό την 

αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας το βιβλίο «Ο ελληνικός τύπος στη Ρουμανία 

το δέκατο ένατο αιώνα», που ήταν καρπός προσπαθειών πολλών ετών από την 

επιστήμονα Olga Cicanci, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Νοτιο-Ανατολικών Σπουδών 

του Βουκουρεστίου, υφηγήτρια (από το 1993) στη Σχολή των Αρχειακών Σπουδών, 

όπου διδάσκει την ελληνική γλώσσα. Είναι επίσης μεταφράστρια έργων νεοελληνικής 

λογοτεχνίας (το "Παλιό μας σπίτι" της Γαλάτειας Σαράντη), και συγγραφέας πολλών 

επιστημονικών έργων, τα περισσότερα από τα οποία είναι αφιερωμένα στις ρουμανο-

ελληνικές σχέσεις
539

. 

Το 1998 εκδόθηκε η «Μενεξεδένια Πολιτεία» του Άγγελου Τερζάκη. Η 

μετάφραση είναι της Έλενας Λαζάρ με πρόλογο του Ε.Ν. Μόσχου. Επίσης το βιβλίο 

«Ελληνικά δοκίμια», που αποτελεί ανθολογία νεοελληνικού δοκιμίου με 

αντιπροσωπευτικά δοκιμιακά κείμενα είκοσι πέντε Νεοελλήνων δοκιμιογράφων σε 

μετάφραση των περισσοτέρων της Έλενας Λαζάρ, με πρόταξη σε κάθε 

                                                      
536 Ό.π. 
537 http://www.24grammata.com/?p=15400. 
538http://omoniapublish.blogspot.gr/2008/02/blog-post_15.html . 
539 Έλενα Λαζάρ, «Ρουμανία: Ο ελληνικός τύπος στο δέκατο ένατο αιώνα», περ. «Νέα Εστία», τχ. 1657, 15 

Ιουλίου 1996, σ. 959-960. 
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μεταφραζόμενο κείμενο σύντομου κατατοπιστικού σημειώματος πάνω στο έργο του 

Έλληνα δοκιμιογράφου
540

. 

Το 2011, ο εκδοτικός οίκος «Ομόνοια» γιόρτασε τα είκοσι χρόνια από την 

ίδρυσή του. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησαν από τη σειρά «Βιβλιοθήκη 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» τα ακόλουθα τρία βιβλία: αρχικά, μία Ανθολογία 

ποίησης του Νίκου Εγγονόπουλου σε μετάφραση του Τουντόρ Ντίνου, συντονιστή 

του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών της Σχολής Ξένων Γλωσσών του 

Πανεπιστημίου. Επίσης κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Μαγδαληνή, Μάγδα, 

Μάγκι…» της Κύπριας συγγραφέως Έλλης Παιονίδου και το βιβλίο «Στα μονοπάτια 

της σκέψης» του Βασίλη Βιταξή
541

. 

Από το 2012 με το ειδικό πρόγραμμα «ΦΡΑΣΙΣ», το Υπουργείο Παιδείας μαζί 

με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου επιχορηγεί μεταφράσεις αντιπροσωπευτικών έργων του 

ελληνικού πολιτισμού που θα εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν στο εξωτερικό σε 

ξένη γλώσσα. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό Κέντρο 

Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), που σκοπό έχει να συμβάλλει στη διάδοση της ελληνικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς
542

. 

Μέσω του προγράμματος αυτού μέχρι τώρα έχει εκδοθεί στη Ρουμανική 

γλώσσα ένα βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο Editura Omonia: το «Αποσπασματική 

Σχέση» της Ελένης Λαδιά, σε μετάφραση του Claudiu Sfirschi – Laudat
543

. 

Στην πρώτη θέση των προτιμήσεων από τους Έλληνες συγγραφείς είναι ο 

Νίκος Καζαντζάκης με 13 μεταφράσεις. Ακολουθούν ο ποιητής Γ. Ρίτσος και ο 

πεζογράφος Κώστας Ασημακόπουλος με 8 μεταφράσεις
544

. 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι ο μόνος Έλληνας, του οποίου έχουν εκδοθεί 

τα Άπαντά του, το 2001. Παρόντες είναι επίσης και οι νομπελίστες Σεφέρης και 

Ελύτης
545

. 

Αξιοσημείωτο είναι πως στη Ρουμανία έζησαν και έγραψαν όλα τα έργα τρεις 

Έλληνες συγγραφείς: ο Σιβετίδης με 24 εκδόσεις, ο Λουντέμης με 23 τίτλους και ο 

Ρεντής με 21 βιβλία
546

. 

                                                      
540 Νίκος Α. Τσούρας, «Η νεοελληνική λογοτεχνία στη Ρουμανία», περ. «Νέα Εστία», τχ. 1703, 15 Ιουνίου 1998, 

σ. 868. 
541 http://www.giannena-

e.gr/Grammata%20kai%20tehnes/biblio/Omonoia_Ekdotikos_Oikos_Treis_Ekdoseis.aspx. 
542 http://www.frasis.eu/tautotita.asp. 
543 http://www.frasis.eu/docs/Επιχορηγούμενα%20έργα%20ελληνικά.pdf. 
544 http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/from_greek/08.html. 
545 Ό.π. 
546 Ό.π. 
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Μετά την πτώση του κομμουνισμού, αυξήθηκε και η ζήτηση και η 

κυκλοφορία θρησκευτικών βιβλίων. Το 2000, από τον εκδοτικό οίκο Bunavestire που 

βρίσκεται στο Bacau, κυκλοφόρησαν στη ρουμανική γλώσσα τα ακόλουθα βιβλία του 

Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεου: «Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως Αγιορείτης», 

σε μετάφραση Paul Balan και «Η Ζωή Μετά τον Θάνατο» σε μετάφραση του Adrian 

Tanesescu – Vlas
547

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
547 http://www.parembasis.gr/. 
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4.6. Λοιπές πολιτιστικές δράσεις 

 

Με την πτώση του κομμουνισμού και την επανίδρυση των κοινοτήτων, πρώτο 

μέλημα ήταν η δραστηριοποίηση σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον ελληνικό 

πολιτισμό. Η έκφραση αυτή πήρε τη μορφή κυρίως των συγκροτημάτων χορού και 

των χορωδιών. Οι δραστηριότητες ξεκινούν από τα στενά όρια των κοινοτήτων με τη 

συμμετοχή τους σε φεστιβάλ και σε εορτασμούς εθνικών επετείων. 

Χαρακτηριστικά, θα παρατεθούν παρακάτω οι πολιτιστικές δράσεις που 

συναντάμε σε κάθε ελληνική κοινότητα της Ρουμανίας. Ελάχιστες είναι εκείνες οι 

κοινότητες που δεν δραστηριοποιήθηκαν πολιτιστικά. 

Στο Μπαμπαντάγκ, κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου της εκεί ελληνικής 

κοινότητας, ιδρύθηκε το συγκρότημα χορού «Ελπίς», καθώς και μια παιδική 

χορωδία
548

. 

Στο Βουρλάτιο (Bârlad) δραστηριοποιείται το χορευτικό συγκρότημα 

«Εσπερίς», το οποίο λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο στις τοπικές εκδηλώσεις αλλά και 

στο Φεστιβάλ Ελληνισμού. Κατά το παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί 

ένα συγκρότημα ατόμων που να παίζουν μπουζούκι, η οποία τελικά απέβη άκαρπη
549

. 

Στο Μπρασόβ δραστηριοποιούνται τα χορευτικά συγκροτήματα «Εύθυμος» 

και «Λουλουδάκια», η μικτή χορωδία «Ορφέας» και το φωνητικό γκρουπ 

«Διόνυσος»
550

. 

Το συγκρότημα «Εύθυμος» ιδρύθηκε το 1997. Από τότε έως σήμερα μετέχει 

σε διάφορες εκδηλώσεις στη Ρουμανία, όπως στη γιορτή Etnovember που 

πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο «Τρανσυλβανία», στις «Γιορτινές Μέρες του 

Μπρασόβ» (Zilele Braşovului), γιορτή όπου συμμετέχουν όλα τα συγκροτήματα 

χορού και τραγουδιού της πόλης στην κεντρική πλατεία του Μπρασόβ κατά το πρώτο 

σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα, στην «Εθνική Γιορτή της Ρουμανίας» (1
η
 

Δεκεμβρίου) στην οποία συμμετέχουν προσκεκλημένοι από όλη τη Ρουμανία και το 

εξωτερικό, στο Φεστιβάλ Λαϊκών Παραδόσεων «Crai Nou», στο «Φεστιβάλ της 

Ελληνικής Νεολαίας» στο Βουκουρέστι και στις «Μέρες Ευρωπαϊκού πολιτισμού» 

στο Πλοϊέστι, ως εκπρόσωποι και φορείς του ελληνισμού στη Ρουμανία. Επίσης, το 

συγκρότημα έχει λάβει μέρος και στο Φεστιβάλ των Μειονοτήτων «Proetnica» που 

                                                      
548 Κ. Δ. Ντίνας, Τ. Ν. Σούτσιου, Α. Π. Χατζηπαναγιωτίδη, Γ. Χρηστίδης, Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση…, ό.π. σ. 

40. 
549 Ό.π., σ. 42 – 43. 
550 Ό.π., σ. 45. 



 127 

διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη Sighisoara, με τη συμμετοχή πολιτιστικών ομάδων 

όλων των εθνικών μειονοτήτων της χώρας, στο «Φεστιβάλ Φιλίας» στην πόλη 

Odorheiu Secuiesc και σε εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης της Ρουμανίας που 

είχαν ως θέμα τους την Ελληνική Κοινότητα του Μπρασόβ και το ίδιο το 

συγκρότημα
551

. 

Ακόμη, ο «Εύθυμος» έχει συμμετάσχει και σε διάφορα φεστιβάλ στην 

Ελλάδα, όπως στο Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στη Θεσσαλονίκη 

που διοργανώνεται από την Πολιτιστική Λέσχη Προσωπικού του ΟΤΕ 

Θεσσαλονίκης, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Λαγκαδά στο Σταυρό 

Χαλκιδικής και στο Φεστιβάλ Χορού «Αναπάλη» που διοργανώθηκε από το θέατρο 

«Δώρα Στράτου» το 2007
552

. 

Η μικτή χορωδία «Ορφέας» συστάθηκε το 1998 και απαρτιζόταν από Έλληνες 

του Μπρασόβ. Η χορωδία ιδρύθηκε προκειμένου να παραμείνουν ζωντανοί και να 

διατηρηθούν στο χρόνο ο ελληνικός πολιτισμός και οι ελληνικές παραδόσεις στη 

διασπορά. Το 1999, η χορωδία μετατράπηκε σε μικτή χορωδία δωματίου. Ο 

«Ορφέας» έχει λάβει μέρος στο 17
ο
 και στο 20

ο
 Χορωδιακό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 

το 2001 και το 2004 αντίστοιχα. Το εν λόγω Φεστιβάλ διοργανώνεται από την 

Πολιτιστική Λέσχη του Προσωπικού ΟΤΕ Θεσσαλονίκης. Η χορωδία έχει σημαντική 

συμβολή στη δημιουργία του CD «ΦΕΥΓΕΙ Ο ΧΟΡΟΣ», μιας και συμμετείχε στο 

εγχείρημα ερμηνεύοντας τραγούδια του συνθέτη Βασίλη Μαρκίδη. Οι συναυλίες της 

χορωδίας εντός Ρουμανίας αλλά και στην Ελλάδα είναι αρκετές. Στην Ελλάδα η 

χορωδία έχει έρθει τρεις φορές: η πρώτη ήταν το 2002 κατόπιν πρόσκλησης του 

Μητροπολίτη Χαλκίδας και του Βασίλη Μακρίδη και η δεύτερη το 2003, μετά από 

πρόσκληση του Μητροπολίτη Φθιώτιδας, όταν και έδωσε συναυλία στον Καθεδρικό 

Ναό της Λαμίας. Το 2006 και αφότου είχε βγάλει το CD «Ορφέας – Ήχος και 

Πνεύμα», η χορωδία «Ορφέας» συμμετείχε σε χορωδιακό φεστιβάλ στη Σκιάθο όπου 

ερμήνευσε ελληνικά και ρουμανικά τραγούδια από το παραπάνω CD, θέλοντας έτσι 

να φέρει κοντά το ρουμανικό με τον ελληνικό πολιτισμό και να προωθήσει τη 

χορωδιακή μουσική
553

. 

Το παιδικό χορευτικό συγκρότημα «Λουλουδάκια» ιδρύθηκε από την ομογενή 

Ελπίδα Δρακοπούλου και σήμερα βρίσκεται υπό τη διεύθυνση του Ρουμάνου χορευτή 

                                                      
551 Ό.π., σ. 45 – 46. 
552 Ό.π., σ. 46. 
553 Ό.π., σ. 46 – 47. 
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Κοντρίν Ροτάρου, ο οποίος είναι μέλος του συγκροτήματος «Εύθυμος». Τα 

«Λουλουδάκια»  χορεύουν μεταξύ άλλων και παραδοσιακούς χορούς και έχουν λάβει 

μέρος σε πολλά καλλιτεχνικά γεγονότα τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Ελλάδα
554

. 

Στη Βραΐλα υπάρχουν δύο ελληνικά συγκροτήματα χορού: το «Παρνασσός» 

που αποτελείται από ενήλικες και η χορευτική ομάδα που δημιουργήθηκε από το 

σχολείο «Νίκος Καζαντζάκης»  και απαρτίζεται από τους μαθητές του
555

. 

Η ελληνική κοινότητα της πόλης Καλαφάτη έχει ιδρύσει το συγκρότημα 

χορού «Ελευθερία», στο οποίο συμμετέχουν μέλη της κοινότητας. Το «Ελευθερία» 

αρχικά ήταν μουσικό συγκρότημα προτού γίνει χορευτικό. Το συγκρότημα 

συμμετέχει κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Ελληνισμού της Ρουμανίας, στους εορτασμούς 

για τις εθνικές επετείους της Ελλάδας καθώς και στις εβδομάδες της Ολυμπιάδας 

Ελληνικής Γλώσσας, στα φεστιβάλ των μειονοτήτων, στη γιορτή του Καλαφάτη, ενώ 

πολλές φορές κατά τα Χριστούγεννα ψάλλει τα κάλαντα. Ακόμη, το συγκρότημα  

«Ελευθερία» έχει συμμετάσχει και στο πολιτιστικό γεγονός «MALLtiligvism – Voci 

şi culoare», που γίνεται για να τονιστεί πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνει κανείς 

ξένες γλώσσες μέσω της τέχνης του θεάτρου, του χορού και της μουσικής. Το 

καλοκαίρι το συγκρότημα έρχεται σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα
556

. 

Σε ό,τι αφορά την πολιτιστική ζωή των Ελλήνων της Κραϊόβας, εκεί 

δραστηριοποιείται το καλλιτεχνικό συγκρότημα «Ειρήνη», το οποίο απαρτίζουν τόσο 

Έλληνες όσο και Ρουμάνοι
557

. 

Στο Γαλάτσι, λειτουργούν από την εκεί ελληνική κοινότητα δύο 

συγκροτήματα: το καλλιτεχνικό συγκρότημα «Όλυμπος», το οποίο διαθέτει ένα 

δεκαμελές τμήμα για παιδιά και ένα τμήμα 16 ατόμων για ενήλικες. Ακόμη, 

λειτουργεί ένα οκταμελές συγκρότημα χορού για παιδιά από 4 έως 10 ετών και μία 

μικτή χορωδία. Στα χρόνια της λειτουργίας τους, όλα τα παραπάνω συγκροτήματα 

έχουν λάβει μέρος σε φεστιβάλ ποντιακών χορών στην πόλη της Βέροιας, στο 

Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Οδησσό της Ουκρανίας και σε 

όλα τα Φεστιβάλ Ελληνισμού της Ρουμανίας
558

. 

Στο Ιάσιο, η Ελληνική Κοινότητα της πόλης έχει δημιουργήσει το 

συγκρότημα χορού «Ορφέας»
559

. 

                                                      
554 Ό.π., σ. 47. 
555 Ό.π., σ. 52. 
556 Ό.π., σ. 63. 
557 Ό.π., σ. 73. 
558 Ό.π., σ. 76. 
559 Ό.π., σ. 84. 
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Όσον αφορά τις ελληνικές πολιτιστικές δραστηριότητες στην Πιάτρα – 

Νεάμτς, εκεί έχει δημιουργηθεί από την καθηγήτρια των ελληνικών και τους 

διδασκόμενους ένα ολιγομελές καλλιτεχνικό σύνολο που έχει την ονομασία «Νίκη». 

Η ομάδα αυτή συμμετέχει στους εορτασμούς γιορτών όπως τα Χριστούγεννα και η 

Πρωτοχρονιά, ενώ έχει λάβει μέρος ακόμη στους εορτασμούς της 28
ης

 Οκτωβρίου 

στο Βουκουρέστι το 1994 και της 25
ης

 Μαρτίου στην Πιάτρα – Νεάμτς το 1995 

ερμηνεύοντας ελληνικά τραγούδια και απαγγέλλοντας ποιήματα Ελλήνων ποιητών
560

. 

Στην πόλη Ονέστι, τα μέλη της εκεί Ελληνικής Κοινότητας συμμετέχουν στις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εκεί, παρουσιάζοντας ελληνικά 

τραγούδια και χορούς
561

. 

Στο Πιτέστι δραστηριοποιούνται τρεις ελληνικές χορευτικές ομάδες και μία 

ομάδα απαγγελίας ποιημάτων
562

. 

Στην πόλη της Πράχοβα συναντούμε τρεις ελληνικές χορευτικές ομάδες: την 

ομάδα «Ορφέας», τα «Κύματα» και τον «Πόντο»
563

. 

Στην πόλη Ρόμαν, η Ελληνική Κοινότητα της πόλης έχει δημιουργήσει τη 

χορευτική ομάδα «Αρετή»
564

. 

Η Ελληνική Κοινότητα της πόλης Ταργκόβιστε πραγματοποιεί πολιτιστικές 

εκδηλώσεις αφιερωμένες στα ελληνικά ήθη και έθιμα. Από το Σεπτέμβριο του 2011, 

μέλη της κοινότητας έχουν αρχίσει και παρακολουθούν μαθήματα παραδοσιακών 

ελληνικών χορών στην Κοινότητα της Πράχοβα
565

. 

Η Ελληνική Κοινότητα της Τούλτσεα διοργανώνει και αυτή μαθήματα 

παραδοσιακών χορών, ενώ διαθέτει και τη χορευτική ομάδα «ΕΛΠΙΣ». Η «ΕΛΠΙΣ» 

λαμβάνει μέρος σε πολιτιστικά δρώμενα που ασχολούνται με τις λαϊκές παραδόσεις 

των εθνοτήτων που διαβιούν στο έδαφος της Ρουμανίας
566

. 

Κατά τις σχολικές διακοπές, η Ελληνική Κοινότητα της Τούλτσεα 

διοργανώνει κλαμπ διακοπών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν άτομα όλων των 

ηλικιών. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτά τα κλαμπ είναι 

παραδοσιακοί χοροί, αγώνες πινγκ – πονγκ και διάφορα άλλα παιχνίδια. Επίσης, την 

περίοδο του καλοκαιριού, με μέριμνα των Ελληνικών Κυβερνήσεων, οργανώνονται 

                                                      
560 Ό.π., σ. 90. 
561 Ό.π., σ. 87. 
562 Ό.π., σ. 93. 
563 Ό.π., σ. 94. 
564 Ό.π., σ. 95. 
565 Ό.π., σ. 104. 
566 Ό.π., σ. 108. 
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κατασκηνώσεις στην Ελλάδα που απευθύνονται στα Ελληνόπουλα της Ρουμανίας. 

Εκεί, προσφέρονται στα παιδιά μαθήματα ελληνικών, παραδοσιακών ελληνικών 

χορών και κολύμβησης, ενώ παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να επισκεφτούν και 

σημαντικές ιστορικές περιοχές της Ελλάδας. Σε αυτές τις κατασκηνώσεις έχουν 

συμμετάσχει πολλές φορές, μεταξύ άλλων, και Ελληνόπουλα της Τούλτσεα
567

. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στο Φεστιβάλ Ελληνισμού της 

Ρουμανίας, μέσω του οποίου γίνεται γνωστός και προωθείται στη χώρα ο πολιτισμός 

της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο πολιτιστικό δρώμενο διεξάγεται στη Ρουμανία κάθε 

χρόνο, από το 2000
568

. 

Στις 17 Ιανουαρίου 1997 πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η ίδρυση της 

Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Ρουμανίας, που αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό της την προβολή της 

ελληνικής ιστορίας και φιλολογίας, του ελληνικού πολιτισμού καθώς και των 

ελληνικών γραμμάτων, επιστημών και τεχνών στη Ρουμανία
569

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
567 Ό.π. 
568 Ό.π., σ. 122. 
569 Ανδρέας Ράδος, «Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών στη Ρουμανία» 

(http://www.hri.org/MPA/gr/ELLHNISMOS/1997/may/pag32-33.pdf). 
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4.7. Κοινοβουλευτική παρουσία 

 

Η πολιτική παρουσία του Ελληνισμού στον παγκόσμιο χώρο αναδεικνύει τη 

μεγάλη εμβέλεια των Ελλήνων. Βουλευτές ελληνικής καταγωγής συναντώνται σε 

πολλές χώρες με ελληνική μειονότητα, συμπεριλαμβανομένη της Ρουμανίας. 

Μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρουμανία, 

αρκετά πρόσωπα ελληνικής καταγωγής έχουν εκλεγεί στη Ρουμανική Βουλή. 

Σήμερα βουλευτής ελληνικής καταγωγής στο Ρουμανικό κοινοβούλιο είναι ο 

έχων ηπειρωτικές ρίζες Dragoş Zisopol, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας. 

Εξέχουσα θέση στη ρουμανική πολιτική κατέχει ο Călin Popescu – Tăriceanu, 

που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ρουμανίας από τις 29 Δεκεμβρίου 2004 ως τις 22 

Δεκεμβρίου 2008
570

. 

Ο Ταριτσεάνου γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1952 στο Βουκουρέστι από 

μητέρα ελληνικής καταγωγής και πατέρα μισό Έλληνα και μισό Ρουμάνο. Διετέλεσε 

βουλευτής Βουκουρεστίου από το 1996 ως το 2004. Την περίοδο 1996 – 1997 ήταν 

υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου. Από το 2000 ως το 2004, διετέλεσε 

αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος (Εθνικό Φιλελεύθερο 

Κόμμα) και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Ασφαλίσεων της 

Ρουμανικής Βουλής. Επίσης, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, από τις 21 Μαρτίου ως 

τις 5 Απριλίου 2007, ο Ταριτσεάνου χρημάτισε υπουργός εξωτερικών της 

Ρουμανίας
571

. 

Στις 29 Δεκεμβρίου 2004, ο Ταριτσεάνου ανήλθε στον πρωθυπουργικό θώκο 

της χώρας του και παρέμεινε σε αυτόν ως τις 22 Δεκεμβρίου 2008. Κατά τη διάρκεια 

της διακυβέρνησής του, πραγματοποιήθηκε η ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, την 1
η
 Ιανουαρίου 2007. Ο Ταριτσεάνου, στη διάρκεια της πρωθυπουργίας 

του, στιγματίστηκε από την εμπλοκή του σε οικονομικό σκάνδαλο
572

. 

Άλλος σημαντικός Ρουμάνος πολιτικός ελληνικής καταγωγής υπήρξε ο 

δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και διπλωμάτης Alexandru Paleologu. Ο 

Paleologu γεννήθηκε στο Βουκουρέστι το 1919 από μια αρχαία Ρουμανική 

οικογένεια βογιάρων, που ισχυριζόταν ότι προερχόταν από τη Βυζαντινή δυναστεία 

                                                      
570 http://en.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lin_Popescu-T%C4%83riceanu. 
571 Ό.π. 
572 Ό.π. 
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των Παλαιολόγων και είχε μετακινηθεί από τη Λέσβο στη Ρουμανία στις αρχές του 

18
ου

 αιώνα
573

. 

Ο Alexandru Paleologu εργάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων 

της Ρουμανίας από το 1946 ως το 1948. Όταν επιβλήθηκε στη χώρα το 

κομμουνιστικό καθεστώς, ο Paleologu υπέστη διώξεις. Με την αλλαγή καθεστώτος 

το 1989, ο Alexandru Paleologu διορίστηκε πρέσβης της Ρουμανίας στη Γαλλία. Στις 

εκλογές του 1992, εξελέγη γερουσιαστής της περιοχής Άρτζες. Στις επόμενες εκλογές 

του 1996, ο  Paleologu αναδείχθηκε γερουσιαστής της Βράντσεα και το 2000 

γερουσιαστής Βουκουρεστίου
574

. 

Μετά το 1989, ο Paleologu αποκάλυψε πως παρά τις αρχικές διώξεις που 

υπέστη από το κομμουνιστικό καθεστώς της Ρουμανίας, αργότερα συνεργάστηκε 

μαζί του, γεγονός για το οποίο μετάνιωσε και ζήτησε από τους Ρουμάνους να τον 

συγχωρήσουν
575

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                      
573 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Paleologu. 
574 Ό.π. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ασχολούμενοι με την ελληνική παρουσία στη χώρα της Ρουμανίας, 

επικεντρωθήκαμε περισσότερο στις εκεί κοινότητες των Ελλήνων. Ο αριθμός τους 

ανέρχεται στις 25 και βρίσκονται κυρίως κατά μήκος του ποταμού Δούναβη και στη 

Μαύρη Θάλασσα. Οι ελληνικές κοινότητες υπήρξαν συμπαγείς και αποτελούνταν 

από κατοίκους ενός κοινού τόπου προέλευσης, π.χ Ηπειρώτες του Πάπιγκου ή σε 

μεγάλο αριθμό που τους καθιστούσε πλειοψηφία των συγκεκριμένων πόλεων. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του χωριού Ιζβοαρέλε όπου, κατά το 19
ο
 αιώνα, 

εγκαταστάθηκαν κάτοικοι προερχόμενοι από Έλληνες της Θράκης, ομιλούν την 

ελληνική γλώσσα αναλλοίωτη με τους ιδιωματισμούς της μέχρι σήμερα
576

. 

Το έδαφος στη Ρουμανία ήταν πρόσφορο για την πρόοδο και την οικονομική 

κυριαρχία με το εμπόριο και τη ναυτιλία. Ο πλούτος και η κατανάλωση έδωσαν 

κύρος και ακτινοβολία στους Έλληνες και η επιρροή τους στους νέους τόπους ήταν 

καθοριστική. Κι όπως ήταν φορείς και θεματοφύλακες της ελληνικής γλώσσας και 

του πολιτισμού τους, κατάφεραν να διαδώσουν την κουλτούρα τους και αυτή να γίνει 

αποδεκτή από τη Ρουμανική ελίτ και να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο μόρφωσης γι' 

αυτή. 

Η ελληνική γλώσσα είχε διαδοθεί στη Ρουμανία και αντικατόπτριζε τους 

δεσμούς που είχαν αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Μέχρι το Β′ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, αυτή διδασκόταν ως υποχρεωτικό μάθημα στα κρατικά σχολεία της 

Ρουμανίας. 

Δεν είναι τυχαίο πως όταν οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες  περνούσαν 

κρίση, η ρουμανική πολιτική στρεφόταν εναντίον των ελληνικών κοινοτήτων και 

έθετε περιορισμούς στην ελληνική εκπαίδευση. Χαρακτηριστική είναι η ανταπόκριση 

από το Βουκουρέστι στις 18 Μαρτίου 1885. Παραθέτουμε μέρος της: «Οι φίλοι μας 

Ρουμούνοι δεν ευρίσκουν ησυχίαν, βλέποντες ότι εν τοις κόλποις της Ρωμουνίας 

θάλλουσιν εισέτι αι Ελληνικαί Κοινότηται… Έρχομαι να σας αναγγείλω νέαν 

                                                      
576 Ιάκωβος Μιχαηλίδης: «Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά το 18ο και το 19ο αιώνα» 

(http://www.academy.edu.gr/files/prakt_rigas/02_02_pr_rg.pdf). 
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σταυροφορίαν κατά των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων… Να επιθέση βέβηλον χείρα 

κατά των Ελληνικών ναών και κατά της περιουσίας των Ελληνικών κοινοτήτων όπως 

εξαφανίση ταύτας εκ του προσώπου πάσης γης Ρουμουνίας»
577

. 

Μετά το Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Έλληνες που κατευθύνονταν προς τη 

Ρουμανία, ήταν οι ηττημένοι του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Ωστόσο, μετά τη 

μεταπολίτευση, οι περισσότεροι επανέκαμψαν στην Ελλάδα. Από τότε ένα άλλο 

ρεύμα από νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν στη γειτονική Ρουμανία, δίνει μια 

άλλη διάσταση στις υπάρχουσες σχέσεις. 

Στον οικονομικό τομέα, η συνύπαρξη των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση δίνει το πλαίσιο των δυναμικών οικονομικών σχέσεων. 

Το έτος 1989 αποτελεί σταθμό στην παγκόσμια ιστορία. Το όραμα και η 

πρακτική του κομμουνισμού κατέρρευσε. Το μοντέλο της αταξικής κοινωνίας 

απέτυχε. Η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας επαναφέρει την ελληνική γλώσσα ανάμεσα 

στα μέλη της και το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της αναθερμαίνεται. Πλέον, όλο 

και περισσότεροι ασχολούνται με την ελληνική γλώσσα και όχι μόνο τα άτομα που τη 

δηλώνουν ως μητρική. 

Στις μέρες μας οικοδομείται μια συνύπαρξη πάνω σε στέρεες βάσεις, με 

σεβασμό και αξιοπιστία, που μπορεί να φέρει τους λαούς πιο κοντά, όπως άλλωστε 

πάντα συνέβαινε από τον 7
ο
 αιώνα π. Χ. Η ευθύνη του κέντρου του Ελληνισμού, του 

κέντρου του γένους μας είναι μέγιστη, όπως μέγιστη είναι και η υποχρέωσή της 

απέναντι στην αποστολή της ιστορίας της. Αυτοί οι «πρόσκοποι του Ελληνισμού»
578

, 

φορείς των προγονικών αρετών, της γλώσσας και της θρησκείας έχουν ανάγκη να 

τους σταθεί αρωγός, συμπαραστάτης και καθοδηγητής το ελληνικό κράτος. Έχει 

χρέος απέναντι στη μακραίωνη ιστορία της, παρακάμπτοντας τις υπο-λογιστικές 

λογικές και πρακτικές, να στείλει δασκάλους να εκπαιδεύσουν τους ελληνικής 

καταγωγής νέους, σχολικά βιβλία, υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και ιερείς να 

διακονήσουν το ορθόδοξο ελληνικό πλήρωμα για να ξαναπάρει υπόσταση η χαμένη 

παρουσία των Ελλήνων. Γιατί, όπως γράφει ο Ανδρέας Καραντώνης στο περιοδικό 

«Εστία»: «η Ρουμανία δεν είναι για την Ελλάδα ένας οποιοσδήποτε "ξένος τόπος’’. 

Είναι μια από τις λίγες ξένες περιοχές, που άκμασε για μακρύ διάστημα πολυάριθμος 

και δημιουργικός ο " ελληνισμός της διασποράς". Ας μη λησμονάμε πως απ’ αυτόν τον 

ελληνισμό της Ρουμανίας ξεκίνησε και το ´21. Ο τελευταίος πόλεμος κατέλυσε τις 

                                                      
577 Εφημερίδα «Ακρόπολις», Πέμπτη 28 Μαρτίου 1885.  
578 Εφημερίδα «Αυγή», 15 Μαρτίου 1868. 
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συνθήκες της συνέχειας αυτού του ελληνισμού. Μα τα αποτυπώματά του έμεινα και στη 

σημερινή ολοκληρωτική Ρουμανία, ανάμικτα μ’ έναν ακόμα πιο ξεριζωμένο και πιο 

διάσπαρτο, φευγαλέο και μεταβατικό «ελληνισμό προσφυγιάς», τραγική φυλετική 

απόφυση του «αντάρτικου» των ματωμένων χρόνων 1946-1949».
579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
579 Ανδρέας Καραντώνης: «Κ. Πενταγιώτη: «Έλληνες της Ρουμανίας», περ. «Νέα Εστία», τχ. 1239,  15 

Φεβρουαρίου 1979, σελ. 273. 
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Εφημερίδες 

Ακρόπολις, 1-1-1884, 16-11-1885 

Αυγή, 

Ελευθερία Λάρισας, 27-12-2009. 

Ίρις, 

Πατρίς, 

Το Άστυ, 31-1-1898. 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Διευθύνσεις εδρών Ελληνικών Κοινοτήτων 

 

1) Ελληνική κοινότητα Μπαμπαντάγκ (Mπαμπαντάγκ) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: alexaaneste@yahoo.com 

Website: Δεν διαθέτει 

Τηλ./Φαξ: 0040 240 561732 

Κινητό: 0040 720013915 

Διεύθυνση: οδός Republicii, πόλη Mπαμπαντάγκ, νομός Tulcea, Τ.Κ. 825100 

Έτος ίδρυσης: 15 Φεβρουαρίου 1995 

Αριθμός μελών: 140 

Πρόεδρος: Alexe Aneste 

Καθηγητής γλώσσας: Alexe Aneste 

 

2) Ελληνική Κοινότητα Βουρλατίου (Bârlad) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: comunitatea_elena_barlad@yahoo.com 

Website: Δεν διαθέτουν. 

Τηλ./Φαξ: 0040 235 416700 

Κινητό: 0040 742 993186 

Διεύθυνση: οδός Vasile Pârvan, αριθ. 2, ΤΚ 730112 

Έτος ίδρυσης: 2003 

Αριθμός μελών: 58(+26 φιλέλληνες) 

Πρόεδρος: Siriopol Afrodita Tereza 

Καθηγητής Γλώσσας: Τσαβδάρης Παναγιωτης 

 

 

 

mailto:alexaaneste@yahoo.com
mailto:comunitatea_elena_barlad@yahoo.com
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3) Ελληνική Κοινότητα του Μπρασόβ (Braşov) 

Στοιχεία επικοινωνιάς 

E-mail: elki_bv@yahoo.com 

Website: http://www.elkibv.ro/ 

Τηλ./Φαξ: 0040 268 478875 

Κινητό: 0040 766 630 161 

Διεύθυνση: οδός G. Bariţiu, αριθ. 12, Τ.Κ. 500025, Braşov 

Έτος ίδρυσης: 1990 Αριθμός μελών: 77 Πρόεδρος: Chiriac LemoniţaΚαθηγήτρια 

γλώσσας: Chiriac Lemoniţa 

 

4) Ελληνική Κοινότητα της Βραΐλας (Brăila) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: caravias@gmail.com 

Website: www.eliniko.ro 

Τηλ./Φαξ: 0040 239611965 

Διεύθυνση: Calea Călăraşilor, αριθ. 3, Βραΐλα 

Πρόεδρος: Haralambie Caravia 

Καθηγητής γλώσσας: Ευάγγελος Γουρόπουλος 

 

5) Ελληνική Κοινότητα του Βουκουρεστίου (Bucureşti) 

Στοιχεία επικοινωνίας
580

 

E-mail: sediu@uniunea-elena.ro 

Website: www.uniunea-elena.ro 

Τηλ./Φαξ: 0040 21 31798 77, 0040 21 3179875 

Κινητό: 0040 745 179824 

Διεύθυνση: Vasile Alecsandri 8, Βουκουρέστι, τομέας ά 

Έτος ίδρυσης: 1874 

Πρόεδρος: Dragos Gabriel Zisopol 

Καθηγητής γλώσσας: Τατιάνα Παπάζογλου (αποσπασμένη από την Ελλάδα), Nicola 

Αna 

 

 

                                                      
580 Ό.π., σ. 52 – 53. 

mailto:elki_bv@yahoo.com
http://www.elkibv.ro/
mailto:caravias@gmail.com
http://www.eliniko.ro/
mailto:sediu@uniunea-elena.ro
http://www.uniunea-elena.ro/
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6) Ελληνική Κοινότητα της πόλης Καλαφάτη 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: elen_calafat@yahoo.com 

Website: http://elen-calafat.com/index.php?despre 

Τηλ./Φαξ: 0040 251 232255 / 0040 251 231088 

Κινητό: 0040 724 020897 

Διεύθυνση: οδός Tudor Vladimirescu, αριθ. 10, Calafat, jud. Dolj, Τ.Κ. 205200 

Έτος ίδρυσης: 27.10.1996 

Αριθμός μελών: 80 

Πρόεδρος: Elena Cornelia Lungu 

Καθηγητής γλώσσας: Ξανθούλα Τζουβανούδη 

 

7) Ελληνική Κοινότητα της Κλουζ – Ναπόκα (Cluj – Napoca) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: elenipetru@yahoo.gr 

Τηλ./Φαξ: 0040 264 584787, 0040 264 430178, 0040 264 164787 

Διεύθυνση: Λεωφ. Eroilor, αριθ. 21-23, Τ.Κ. 400129, Cluj-Napoca 

Έτος ίδρυσης: 01.11.1998 

Αριθμός μελών: 80   

Πρόεδρος: Idu Eleni 

 

8) Ελληνική Κοινότητα Κωνστάντζας (Constanţa) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: office@elpis.ro 

Website: http://www.elpis.ro/contact.php 

Τηλ./Φαξ: 0040 241 619944 

Διεύθυνση: οδός Aristide Karatzali, αριθ. 16, Τ.Κ. 900746, Constanţa 

Έτος ίδρυσης: 1990 

Αριθμός μελών: 780 

Πρόεδρος: Αντωνιάδης Ευθύμιος 

Καθηγητής γλώσσας: Χατζίου Δέσποινα 

 

 

 

mailto:elen_calafat@yahoo.com
http://elen-calafat.com/index.php?despre
mailto:elenipetru@yahoo.gr
mailto:office@elpis.ro
http://www.elpis.ro/contact.php
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9) Ελληνική Κοινότητα Κραϊόβας (Craiova) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: com.elena_craiova@hotmail.com 

Τηλ./Φαξ: 0040 251 431018 

Κινητό: 0040 744 245318 

Διεύθυνση: οδός Dezrobirii, πολυκ. Β3, είσοδος Α, διαμ. 3, Τ.Κ. 200520, Craiova, 

νομός Dolj 

Έτος ίδρυσης: 1991 

Αριθμός μελών: 270 (από τους οποίους 58 φιλέλληνες) 

Πρόεδρος: Γιάννης Βασογιάννης 

Καθηγητής γλώσσας: Γιοβανούδη Ξανθούλα 

 

10) Ελληνική Κοινότητα Γαλατσίου (Galaţi) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: comelenagl@yahoo.com 

Website: http://www.comunitateaelenagalati.ro/ 

Τηλ./Φαξ: 0040 236 411508 

Κινητό: 0040 727 375988, 0040 744 661431 

Διεύθυνση: οδός Maior Iancu Fotea αριθ. 3, Galaţi, Τ.Κ. 800017, νομός Galaţi 

Έτος ίδρυσης: 1991 

Αριθμός μελών: 750 (Έλληνες και φιλέλληνες) 

Πρόεδρος: Zamfiropol Rodoclia 

Καθηγητές γλώσσας: Βαγγέλης Γαρόπουλος, Reghina Constantinidis, Dimitrios 

Zamfiropol, Corina Scorţeanu 

 

11) Ελληνική Κοινότητα Γιούργεβου (Giurgiu) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: inaka_b@yahoo.com 

Τηλ./Φαξ: 0040 246 218293 

Κινητό: 0040 723 579763 

Διεύθυνση: οδός Gării, αριθ. 57, Τ.Κ. 080445, Giurgiu 

Έτος ίδρυσης: 2002 

Αριθμός μελών: 70 Πρόεδρος: Bucur Călina Καθηγητής γλώσσας: Bucur Călin 

 

mailto:com.elena_craiova@hotmail.com
mailto:comelenagl@yahoo.com
http://www.comunitateaelenagalati.ro/
mailto:inaka_b@yahoo.com
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12) Ελληνική Κοινότητα Ιασίου (Iaşi) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Website: http://www.greekcommunity.go.ro/ 

Τηλ./Φαξ: 0040 232 261965 

Διεύθυνση: Λεωφ. Ştefan Cel Mare şi Sfânt αριθ. 2 bis, 1
ος

 όροφος, Ιάσιο, Τ.Κ. 6600 

Έτος ίδρυσης: 1990 

Αριθμός μελών: 385 (+180 φιλέλληνες) 

Πρόεδρος: Marica Pieptu (τηλ. επικοινωνίας: 0040 232140465) 

Καθηγητής γλώσσας: Gorgos Irina, Doina Tofănescu, Roxana Cosma 

 

13) Ελληνική Κοινότητα Ιζβοαρέλε (Izvoarele) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Τηλ./Φαξ: 0040 240 548727 

Κινητό: 0040 721 442330 

Διεύθυνση: Κωμόπολη Izvoarele, Τ.Κ. 827105, νομός Τούλτσεα 

Έτος ίδρυσης: 1830 

Αριθμός μελών: 2.500 (+1500 διασπαρμένοι) 

Πρόεδρος: Σ. Δασκάλου 

Καθηγητής γλώσσας: Αποσπασμένοι από την Ελλάδα 

 

14) Ελληνική Κοινότητα Ονέστι (Oneşti) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Τηλ./Φαξ: 0040 234 310139, 0040 234 324219 

Κινητό: 0040 727 856012 

Διέυθυνση: οδός Poştei, αριθ. 11, Τ.Κ. 801021, πόλη Oneşti, νομός Bacău 

Πρόεδρος: Takis Kiriakopoulos 

Καθηγητής γλώσσας: Mariana Papahristu, Lili Ciocan Maţuka και Cristina 

Kiriakopolu 

 

 

 

 

 

 

http://www.greekcommunity.go.ro/
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15) Ελληνική Κοινότητα της Πιάτρα – Νεάμτς (Piatra – Neamţ) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: comelpn@yahoo.com 

Τηλ./Φαξ: 0040 233 212014 

Διεύθυνση: Λεωφ. Decebal, αριθ. 9, πολυκ. 2, διαμ. 4, νομός Piatra Neamţ 

Έτος ίδρυσης: 1993 

Αριθμός μελών: 50 

Πρόεδρος: Viţu Nicolae 

Καθηγητής γλώσσας: Elena Amancea (1990), Elisabeta Rusu Feraru (1993) και 

Smaranda Iamandi (2006) 

 

16) Ελληνική Κοινότητα του Πιτέστι (Piteşti) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Τηλ./Φαξ: 0040 248-216521 

Κινητό: 0040 723 397 729 

Διεύθυνση: οδός Sfânta Vineri, πολυκ. D26, Piteşti, νομός Argeş, Τ.Κ. 110024 

Αριθμός μελών: 240 (+100 φιλέλληνες) 

Έτος ίδρυσης: 20.06.1990 

Πρόεδρος: Cernătescu Mihaela 

Καθηγητής γλώσσας: Cernătescu Mihaela 

 

17) Ελληνική Κοινότητα της Πράχοβα (Prahova) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: ceph.ceph@yahoo.com, comunitateaelenaprahova@yahoo.com 

Website: http://www.greekprahova.org/ 

Τηλ./Φαξ: 0040 244 524 200 

Κινητό: 0040 723 397 729 

Διεύθυνση: οδός Traian, nr. 2, Τ.Κ. 100062, πόλη Ploieşti, νομός Prahova, Romania 

Έτος ίδρυσης: 1923 (επανιδρύθηκε το 1990) 

Αριθμός μελών: 519 (300 μέλη και 219 φιλέλληνες) 

Πρόεδρος: Zisopol Dragoş – Gabriel 

Καθηγητής γλώσσας: Δημήτριος Φρυγανιότης (αποσπασμένος από την Ελλάδα), 

Tigau Angheliki, Constantinescu Simon 

 

mailto:comelpn@yahoo.com
mailto:ceph.ceph@yahoo.com
mailto:comunitateaelenaprahova@yahoo.com
http://www.greekprahova.org/
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18) Ελληνική Κοινότητα της πόλης Ρόμαν (Roman) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: cepalisb@yahoo.com 

Τηλ./Φαξ: 0040 233 744063 

Διεύθυνση: οδός Pahovei, αριθ. 1, Δημαρχείο Roman, γραφείο 52, πόλη Roman, 

νομός Neamţ 

Έτος ίδρυσης: 1990 

Αριθμός μελών: 42 

Πρόεδρος: Cepalis Boris 

Καθηγητής γλώσσας: Constantin Paidas, Cepalis Boris, Panaiotis Tsavdaris 

 

19) Ελληνική Κοινότητα του Σιμπίου (Sibiu) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Τηλ./Φαξ: 0040 369 301 049, 0040 269229681 

Κινητό: 0040 745 145 692 

Διεύθυνση: οδός Zăvoi, αριθ. 79, Σιμπίου, νομός Σιμπίου, Τ.Κ. 550036, Ρουμανία 

Έτος ίδρυσης: 1976, επανιδρύθηκε στις 7 Μαρτίου 2003 

Πρόεδρος και καθηγητής γλώσσας: Buiuca Radu – Cristu 

Αριθμός μελών: 90 

 

20) Ελληνική Κοινότητα του Σουλινά (Sulina) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: office@comunitateaelenatulcea.ro 

Τηλ./Φαξ: 0040 240 544201, 0040 240 513264, 0040 240 511757 

Έτος ίδρυσης: 1990 

Αριθμός μελών: 60 

Πρόεδρος: Ecaterina Gheorghe Dracopoulo 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepalisb@yahoo.com
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21) Ελληνική Κοινότητα της πόλης Ταργκόβιστε (Târgovişte) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Website: comunitateaelenatargoviste.blogspot.com 

Τηλ./Φαξ: 0040 245 211 413, 0040 245 211 164 

Κινητό: 0040 726 050903 

Διεύθυνση: οδός Aleea Trandafirilor, πολυκ. 13, είσοδος α′, διαμ. 4, Tâgrovişte, 

νομός Dâmboviţa 

Έτος ίδρυσης: Μάιος 1999 

Πρόεδρος και καθηγήτρια γλώσσας: Cotenescu Hrisula 

 

22) Η Ελληνική Κοινότητα της Τούλτσεα (Tulcea) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: office@comunitateaelenatulcea.ro 

Website: www. comunitateaelenatulcea.ro 

Τηλ./Φαξ: 0040 240 513264, 0040 240 516548, 0040 240 51 17 57 

Κινητό: 0040 728 161961  

Διεύθυνση: οδός Trandafirilor, αριθ. 3, Tulcea, Τ.Κ. 820137 

Αριθμός μελών: 358 

Έτος ίδρυσης: 1990 

Πρόεδροι: Ecaterina Chety, Gheorghe Stathopoulos 

Καθηγητές γλώσσας: Ecaterina Chety, Gheorghe Stathopoulos 

 

23) Ελληνική Κοινότητα της πόλης Τούρνου – Σεβερίν (Turnu – Severin) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

E-mail: scalcau@yahoo.com 

Τηλ./Φαξ: 0040 252 322325 

Διεύθυνση: οδός Corneliu Săvoiu, αριθ. 3, κτίριο Α1, κλ. 1, διαμ. 2, Τ.Κ. 220157 

Έτος ίδρυσης: 1995 

Αριθμός μελών: 53 

Πρόεδρος: Paula Scalcău 

Καθηγητές γλώσσας: Paula Scalcău, Motei Angheliki 

 

 

 

mailto:office@comunitateaelenatulcea.ro
mailto:scalcau@yahoo.com


 156 

Συντομογραφίες 

 

ΦΕΚ: Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

ΕΙΠ: Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 
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                        România 
 

 
 

 

                                       

               Η σημαία της Ρουμανίας                                               Το εθνόσημο της Ρουμανίας 
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Φωτογραφίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ – ΚΤΙΡΙΑ 
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Βουκουρέστι. Η ελληνική εκκλησία του Ευαγγελισμού που εξωτερικά θυμίζει τον 

ναό της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη, είναι μεσοτοιχία με την Ελληνική πρεσβεία, 

αποτελεί δε ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Κτίστηκε το 1899 με έξοδα του 

Παναγή Χαροκόπου ώστε να «αναμιμνήσκει την κλασικήν των προγόνων ημών 

εποχήν» .  

Στον προαύλιο χώρο υπάρχει το άγαλμα του Ρήγα Φεραίου.  

 

http://biserica_greaca_bucuresti.crestinortodox.ro/istoric/i_istoria_tou_ellhnikou_nao

u_tou_evaggelismou_sto_boukouresti-50 
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Η εκκλησία της Σταυρουπόλεως του 1724 χτισμένη από Έλληνα μοναχό και 

προστατευόμενο Μνημείο της UNESCO. 

 

 

http://www.tripadvisor.com.gr 

 

 

http://www.tripadvisor.com.gr/
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      Βράιλα. Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελισμού. Μνημείο αρχιτεκτονικής.  

 

Ιδιοκτησία της ελληνικής κοινότητας χτίστηκε μεταξύ 1863-1872 από τα σχέδια του 

αρχιτέκτονα Αβραάμ Ιωαννίδη καταγόμενο από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Ο 

ίδιος ήταν και ο επόπτης της κατασκευής με μάστορες από Ιταλία. 

Ο Ναός έχει μορφή σταυρού, με δυο τρούλους και κυρίαρχο ύφος το βυζαντινό με 

ελληνικά, γοτθικά και αναγέννησης στοιχεία. 

Οι τοιχογραφίες φιλοτεχνήθηκαν από Gh. Tattarescu στον κεντρικό τρούλο το 1872 

και συνεχίσθηκαν από τον Κεφαλλονίτη Κωνσταντίνο Λιβαδάς-Λιώκης το 1901. 

Αποπερατώθηκαν από τον Βελισσάριο μεταξύ 1945-1946. 

http://www.aionion.gr 

 

 

 

 

 

 

http://www.aionion.gr/
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Ελληνικό σχολείο δίπλα στην Ελληνική Εκκλησία.    http://www.aionion.gr/ 

 

 

 

http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/08-album-foto 
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Το Κτίριο της Ρουμανικής Ακαδημίας στο Βουκουρέστι, στην ανέγερση του οποίου      

συνέβαλλαν ο Ευάγγελος και Κων/νος Ζάππας. Στο κτίριο αυτό φυλάσσονται πολύτιμα 

αρχεία που έχουν σχέση με τον Ελληνισμό της Ρουμανίας 

 

 

 

http://www.zosimades.gr/docs/1.pdf 
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http://www.greekschool.ro/gr/ 

 

 

 

Το Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά» ιδρύθηκε το 2008 με κύριο σκοπό την 

προσφορά μιας εκπαίδευσης ανώτατου ποιοτικού επιπέδου σύμφωνα με το Ελληνικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Το σχολείο «Αθηνά» είναι το μόνο σχολείο του Βουκουρεστίου που έχει 

πιστοποιηθεί για τη χρήση του ελληνικού εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Δημιουργήθηκε, κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

της Ελλάδος με τον Σύλλογο Ελλήνων Γονέων και Κηδεμόνων Βουκουρεστίου και 

βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας της Ρουμανίας. 

 

 

 

 

 

 

http://www.greekschool.ro/gr/2012-06-27-07-50-27?showall=&start=6
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http://www.zosimades.gr/docs/1.pdf 

 

 

Το Δημοτικό Σχολείο «Ευάγγελος Ζάππας» στο χωριό Μπροστένι της Ρουμανίας, 

έργο του Ευαγγέλου και Κων/νου Ζάππα. 
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Τo «Πολιτιστικό Κέντρο Νικαπέτρε» Βραΐλας - που βρίσκεται στην Οικία 

Εμπειρίκου 

 ( Έλληνας εφοπλιστής και έμπορος) - είχε ξανανοίξει για το κοινό στις 12 Νοεμβρίου 

του 2010, μετά από έργα ανακαίνισης που χρηματοδοτήθηκαν από το Νομαρχιακό 

Συμβούλιο Βραΐλας. 

 

Ιδρύθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2001 με σκοπό την στέγαση της δωρεάς του γλύπτη 

Nicăpetre. 

 

 

Πηγή: 

http://www.muzeulbrailei.ro/fr/index.php?pn=2&idn=609  

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeulbrailei.ro/fr/index.php?pn=2&idn=609
https://www.facebook.com/omogeneiaka.nea
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Οικίες Ελλήνων μεταναστών.           http://www.aionion.gr 

 

 

http://www.aionion.gr/
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Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 171 

 

 
 

 

 

Ελληνική Κοινότητα Βραΐλας 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - εκδηλώσεις αφιερωμένες στην 

Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτιου 1821 

 

 

       https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473916919758.262205.267483274758  
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       Ομογένεια Ρουμανίας -  Ελληνική Κοινότητα Γαλατσίου. 

Από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Ελληνισμού της Ρουμανίας το 

οποίο   πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό κέντρο των Συνδικάτων στο Ploiesti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asociaţiă Culturală "Ellas" - Πολιτιστικός Σύλλογος "Ελλάς". 

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Ελλάς", που εδρεύει στη Ρουμανία, έχει ως πρωταρχικό 

σκοπό την πραγματοποίηση  δραστηριοτήτων  ώστε  να  αναδειχθεί και να  προαχθεί  

η  εθνική  ελληνική ταυτότητα  μέσω  του  πολιτισμού  και  της γλώσσας,  τα  έθιμα 

και παραδόσεις, την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία και την καλλιέργεια και 

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων  μεταξύ   Ρουμανίας  

και Ελλάδας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 

Πηγή: ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

https://www.facebook.com/omogeneiaka.nea
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ΠΗΓΗ: http://www.comunitateaelenagalati.ro/ 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/comunitateaelenagalati?fref=ts 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 
 

΄Ενωση Ελλήνων Ρουμανίας 

 

http://www.uniunea-elena.ro/ 

 

http://www.comunitateaelenagalati.ro/
https://www.facebook.com/comunitateaelenagalati?fref=ts
https://www.facebook.com/omogeneiaka.nea
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Σας προσκαλούμε μεταξύ 24 και 31 Μαρτίου, 2013 για να γιορτάσουμε τις 

«ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ» 

Η εκδήλωση αυτή οργανώνεται με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της Ελλάδας 

στις 25.03.2013 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473916919758.262205.267483274758 
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00. Prima pagină– Πρώτη σελίδα – First page 

 

MUZEUL BRĂILEI - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΑΪΛΑΣ 

UN GREC, DOI GRECI, TREI GRECI… BRĂILA. 

Reactivarea memoriei culturale a oraşului Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti. 

«ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ… Η ΒΡΑΪΛΑ» 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΪΛΑΣ, ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

PARTENERI 

Consiliul Judeţean Brăila - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΡΑΪΛΑΣ 

 

Comunitatea Elenă Brăila - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΪΛΑΣ 

 

PROGRAM CULTURAL DERULAT CU SPRIJINUL ADMINISTRAŢIEI 

FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473916919758.262205.267483274758 

 



 176 

  

«Ένας Έλληνας, δύο Έλληνες, τρεις Έλληνες… η Βραΐλα,» είναι το όνομα ενός 

πολιτιστικού προγράμματος που άρχισε στην Βραΐλα της Ρουμανίας και είναι μια 

έρευνα αφιερωμένη στην συμβολή των Ελλήνων που επηρέασαν αποφασιστικά την 

πολιτιστική ιστορία της πόλης Βραΐλας. Ο γενικός στόχος του προγράμματος που 

διεξάγεται από το Μουσείο Βραΐλας σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα 

Βραΐλας και το Νομαρχιακό Συμβούλιο και με την υποστήριξη από την Διαχείριση 

Εθνικού Πολιτιστικού Ταμείου Ρουμανίας (A.F.C.N.) είναι να επανεργοποιηθεί η 

μνήμη και το πολιτιστικό-ιστορικό περιβάλλον της Bραΐλας από την άποψη  

της ελληνικής παρουσίας. 

Το  πρόγραμμα  σκοπεύει επίσης   τη  δημιουργία  μίας  βάσης  δεδομένων  με  το      

σύνθετο λογοτεχνικό, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό περιεχόμενο, για να 

παρουσιάσει την πολιτιστική και ιστορική συμβολή της ελληνικής κοινότητας στην 

ανάπτυξη της πόλης, καθώς επίσης και των ιστορικών στοιχείων, των ιδιωτικών 

λεπτομερειών (γάμοι, σχέσεις, σχολεία, καθηγητές, τρόποι ζωής και οικογένεια), της 

αστικής και θρησκευτικής αρχιτεκτονικής, των αστικών μύθων και των πραγματικών 

γεγονότων, των περιγραφών, των προσωπικοτήτων και της σύγχρονης 

πραγματικότητας. 
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http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/wp/wp-

content/uploads/2010/02/16_Poster.pdf 

 

http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/wp/wp-content/uploads/2010/02/16_Poster.pdf
http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/wp/wp-content/uploads/2010/02/16_Poster.pdf
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FCG susține... „Alfabetul poetic”. Dacă vă e dor de Kavafis, vă așteptăm la 

evenimentul dedicat poetului alexandrin. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315287168486691&id=15249

9408141478 
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http://www.greekprahova.org/ 
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Βράιλα, 21 Μαΐου 2011: «Νίκος Καζαντζάκης και Παναΐτ Ιστράτι» 

Βουκουρέστι, 23 Μαΐου 2011, διάλεξη του Γιώργου Στασινάκη με θέμα: «Έργο και 

σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη». 

Συνδιοργανωτές: ΔΕΦΝΚ, οι εκδόσεις Ομονοια και η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας. 

 

Στη φωτό: Η Έλενα Λαζάρ, διευθύντρια των εκδόσεων Ομόνοια, ο ομιλητής και ο 

πρέσβης της Κύπρου Σπύρος Αττάς. 

 

Εκδήλωση για το έργο και τη σκέψη του μεγάλου Έλληνα μυθιστοριογράφου, ποιητή 

και θεατρικού συγγραφέα, Νίκου Καζαντζάκη, διοργάνωσαν τη Δευτέρα, στο 

Βουκουρέστι, η “Διεθνής Εταιρεία Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη” και ο εκδοτικός 

οίκος “Ομόνοια”, στην έδρα της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας. 

 

Σε δηλώσεις του στο ρουμανικό πρακτορείο ειδήσεων “Agerpres”, ο πρόεδρος της 

Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, Γιώργος Στασινάκης, 

υπογράμμισε τη σημασία του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, λόγω της οικουμενικής 

διάστασης της προσωπικότητάς του. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος της 

Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, Ντράγκος Γκαμπριέλ Ζησόπουλος. 

Πηγή: Διεθνής Εταιρεία Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη 

με ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ και Ελληνική Κοινότητα Βραΐλας 

 

Κοινότητα της Βραΐλας 

https://www.facebook.com/omogeneiaka.nea
https://www.facebook.com/despre.greci.braila
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http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/08-album-foto 

 

 
Ο Έλληνας Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βραΐλας κος Χαραλάμπος 

Καραβίας με μαθητές τρίτης γενιάς. 

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ - INFO DIASPORA 
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Τη μνήμη του Ανδρέα Εμπειρίκου και του Ιάννη Ξενάκη τίμησε η Ελληνική 

Κοινότητα της Βραΐλας. 

Σε ειδική εκδήλωση, πριν από λίγες ημέρες, τοποθετήθηκαν αναμνηστικές 

μαρμάρινες πλάκες σε χώρους της Βραΐλας, όπου γεννήθηκαν και έζησαν οι δύο 

επιφανείς Έλληνες. 

 

 

«Η πρωτοβουλία μας αυτή εντάσσεται στην εκστρατεία που έχουμε αναλάβει για τη 

διάσωση του ελληνικού στοιχείου της κοσμοπολίτικης Βραϊλας, της ιστορίας μας, 

που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Ελληνικής Διασποράς», εξηγεί στο 

ANA – MPA, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, Χαράλαμπος Καραβίας. 

 

 

«Η οικία, όπου γεννήθηκε ο Ανδρέας Εμπειρίκος δεν υπάρχει, καθώς κατεδαφίστηκε 

στη δεκαετία του ΄60. Έτσι, η μαρμάρινη πλάκα τοποθετήθηκε στην είσοδο της 

πολυκατοικίας, που ανεγέρθηκε στη θέση της. Το σπίτι, όπου γεννήθηκε ο Ιάννης 

Ξενάκης, που το επισκέφθηκε ο ίδιος το 1992, για πρώτη και τελευταία φορά μετά 

την αναχώρησή του από τη Ρουμανία, στα παιδικά του χρόνια, υπάρχει και σήμερα 

και είναι ιδιοκτησία του δήμου Βραΐλας". 

 

Στα εγκαίνια των δύο μαρμάρινων επιγραφών παρέστησαν ο πρέσβης της Ελλάδας 

στη Ρουμανία, Γεώργιος Πουκαμισάς, η ελληνικής καταγωγής αντινομάρχης της 

περιοχής, Veronica Macri, η αντιδήμαρχος Βραϊλας, Doina Ciocan, ο πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), καθηγητής του «Freie 

Universitat» του Βερολίνου, Κωνσταντίνος Δημάδης, κ.ά. 

 

Πηγή: ANA – MPA 

— με Ελληνική Κοινότητα Βραΐλας και ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

 

https://www.facebook.com/despre.greci.braila
https://www.facebook.com/omogeneiaka.nea
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Asociaţiă Culturală "Ellas" - Πολιτιστικός Σύλλογος "Ελλάς". 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Ελλάς" (http://www.ellasdance.ro/) διοργανώνει 

μαθήματα εκμάθησης Ελληνικών και παραδοσιακών λαϊκών χορών.  

 

Απ' την 1η Νοεμβρίου 2012 αρχίζουν:  

Α. Μαθήματα Νεοελληνικών, τα οποία θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

που υπεγράφη στο Θεωρητικό Λύκειο "Hristo Botev" απ' το Calea Grivitei αρ. 56, 

Τομέας 1, Βουκουρέστι. Ο κύκλος μαθημάτων είναι για αρχάριους "να γράφουμε και 

να μιλάμε Ελληνικά" και θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη απ' τις 19:00 

ως τις 21:00. Ο κύκλος μαθημάτων αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2012 και θα λάβει 

τέλος στις 15 Ιουνίου 2013 με εξέταση. 

 

Β. Μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών και λαϊκών χορών για παιδιά και ενήλικες 

κάθε Πέμπτη στις 20:00. 

 

για περαιτέρω πληροφορίες: c.neogreaca@yahoo.com, a.ellas@yahoo.com 

 

ΠΗΓΗ: http://www.ellasdance.ro/2012/10/asociatia-culturala-ellas-incepe-cursuri-de-

limba-neogreaca-si-dans-popular-traditional-grecesc/ 

— με ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ellasdance.ro%2F&h=vAQG_T5l1&enc=AZPrWc9ttvucVS5lCJEQvgqP7IzTHNYUmJysVW0eRsSTS0rCzwd7_EW0HYjp-jMRV2h6j9EpGj9nvP3tkNDA67vvFm-rzHQDDg6Nq4gkhcwc9sH6glvitVtYsMPsHyeAmkPFR__tkTciDIUKbxHRg_eA&s=1
http://www.ellasdance.ro/2012/10/asociatia-culturala-ellas-incepe-cursuri-de-limba-neogreaca-si-dans-popular-traditional-grecesc/
http://www.ellasdance.ro/2012/10/asociatia-culturala-ellas-incepe-cursuri-de-limba-neogreaca-si-dans-popular-traditional-grecesc/
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Η καθηγήτρια – συγγραφέας Παούλα Σκαλκάου και ο Κων/νος Καραγιαννίδης που 

απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο που έγινε στο Μπρασόβ της Ρουμανίας, με θέμα 

τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στα Σχολεία των μειονοτήτων της 

Ρουμανίας. 

 

 
Στο γραφείο του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας στο Βουκουρέστι. 

Διακρίνονται από αριστερά: ο Κ. Καραγιαννίδης, ο Έλληνας Ηπειρώτης βουλευτής 

στη Ρουμανία Dracos Zisopol, η φιλόλογος Αναστασία Σερβίν, η ιστορικός Georgetta 

Filitti, ο Φρίξος Πουρλής και ο Σπύρος Εργολάβος. 

http://www.zosimades.gr/docs/1.pdf 

 

http://www.zosimades.gr/docs/1.pdf
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Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά» 

http://www.greekschool.ro/gr/ 

 

 

 

 

http://www.greekschool.ro/gr/
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8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην εργασία μας καταγράφεται η ίδρυση και η πορεία συγκρότησης των 

ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία, άλλα και ο ρόλος που διαδραμάτισε η Ένωση 

Ελλήνων Ρουμανίας. Διαφαίνεται η ακτινοβολία της αποδοχής του ελληνικού 

πολιτισμού και της γλώσσας καθώς και ο ανυπέρβλητος συνεκτικός δεσμός του 

χριστιανισμού. Η παρουσία των Ελλήνων στη χώρα αυτή αριθμεί περίπου 3.000 

χρόνια και οι πρώτοι αποικιστές ήταν οι Μιλήσιοι στα μέσα του 7
ου

 π. Χ. αιώνα, 

ιδρύοντας την Ίστρια. 

Με τη διαχρονική παρουσία τους οι Έλληνες άφησαν βαθύ το αποτύπωμά 

τους στην περιοχή, μιας και συνέβαλαν σημαντικά στην πολιτιστική και οικονομική 

ανάπτυξή της. Η πνευματική επίδραση του Ελληνισμού άρχισε να αντικαθιστά τη 

σλαβονική  αμέσως μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το ρίζωμα 

της ελληνικής παιδείας άλλωστε ανάγεται στο 15
ο
 αιώνα. Ιδιαίτερα μετά την επιτυχία 

που σημείωσαν οι Φαναριώτες στον τομέα της πολιτικής και της οικονομίας, ο 

Ελληνισμός πήρε την πρώτη θέση στη Ρουμανία. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τις αρχές 

του 18
ου

 αιώνα χρησιμοποιείτο στη διοίκηση και στην εκπαίδευση η ελληνική 

γλώσσα. Στα χρόνια μάλιστα της εθνικής αφύπνισης οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 

υπήρξαν κέντρο προετοιμασίας της Ελληνικής Επανάστασης. 

Πρώτιστο μέλημα των αποίκων ήταν η ίδρυση σχολείων και η διαφύλαξη και 

διάδοση των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού πολιτισμού. Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα και 

στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, ο Ελληνισμός της χώρας αυτής γνώρισε τη μεγαλύτερη 

ακμή του εξ αιτίας της άνθισης του εμπορίου και της ναυτιλίας. Την εποχή αυτή 

ιδρύθηκαν πολλά σχολεία, εκδόθηκαν εφημερίδες, έντυπα, περιοδικά και 

οικοδομήθηκαν εκκλησίες. Μέχρι το Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ελληνική γλώσσα 

διδασκόταν ως υποχρεωτικό μάθημα στα κρατικά σχολεία της Ρουμανίας. Με την 

επικράτηση του κομμουνισμού το 1947, διακόπηκε βίαια η μέχρι τότε ανοδική πορεία 

του Ελληνισμού της Ρουμανίας. Τότε δημεύτηκαν οι περιουσίες και τα ιδιόκτητα 

σχολεία των ομογενών και πολλοί εγκατέλειψαν το έδαφος της Ρουμανίας. Μετά το 

Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Έλληνες που κατευθύνονταν προς τη Ρουμανία, ήταν οι 

ηττημένοι του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Οι περισσότεροι από αυτούς 

ξαναγύρισαν στην Ελλάδα μετά το 1973. 

Με την κατάρρευση του κομμουνισμού το 1989, η Ένωση Ελλήνων 

Ρουμανίας θέτει ως πρωταρχικό στόχο την προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του 
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ελληνικού πολιτισμού και των παραδόσεων. Τα παραρτήματά της εξακτινώνονται σε 

25 πόλεις. Οι ελληνορουμανικές σχέσεις σήμερα είναι εξαιρετικές. Οι δύο χώρες 

είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενώ συνεργάζονται και στα 

πλαίσια κάποιων περιφερειακών οργανισμών. Οι Έλληνες έχουν ισχυρή παρουσία 

στη Ρουμανία και μετά το 1989. Πέρα από τους 15.000 Ρουμάνους υπηκόους 

ελληνικής καταγωγής, στη Ρουμανία σπουδάζουν πολλοί Έλληνες φοιτητές και 

δραστηριοποιούνται  πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσα από την εργασία 

αναδεικνύεται η παρεμβατική δύναμη των κοινοτήτων στο πλησίασμα των λαών 

όπως και δύναμη του πολιτισμού και της θρησκείας. 
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9. SUMMARY 

 

The topic of this master's thesis is the establishment and the course of the 

formation of the Greek communities in Romania. The radiance of the acceptance of 

the Greek culture and language as well as the unrivalled connective role of 

Christianity is discerned. The Greeks have been in Romania for approximately 3000 

years. People from Miletus established the first Greek colony, Istria, in the midst of 

the 7
th

 century B.C. 

With their temporal presence, the Greeks strongly influenced the lands of 

present Romania, as they contributed significantly to the cultural and economic 

development of the region. After the Fall of Constantinople in 1453, the intellectual 

influence of Hellenism started to replace gradually the Slavonic one. The 

establishment of the Greek education dates back to the 15
th

 century A.D. After the 

success of the Phanariotes rulers in the sector of politics and economy, Hellenism 

prevailed in Romania. It is worth mentioning that until the 18
th

 century, the Greek 

language was used in administration and education. During the years before the Greek 

War of Independence of 1821, the Danubian Prinicipalities(Παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες) were an important centre where the revolution was formulated. 

The first concern of the Greeks of Romania was the founding of schools, the 

preservation and the diffusion of the specific elements of the Greek culture. At the 

end of the 19
th

 century and at the beginning of the 20
th

 century, the Hellenism of 

Romania flourished remarkably because of the boom of trade and shipping. During 

that era, many schools were founded, many newspapers, pamphlets, magazines were 

published and several churches were built. Until the Second World War, the Greek 

language was a mandatory course in the public schools of Romania. When 

Communism was imposed in 1947, the progressive course (ανοδική πορεία) of the 

Hellenism in Romania ceased violently. As a result, the properties of the Greek 

people were confiscated, schools were closed down and many Greeks left Romania. 

After the end of the Second World War, all those Greeks who arrived in Romania, 

were the defeated side of the Greek Civil War. Most of them came back to Greece 

after 1973. 

After the fall of Communism in 1989, the Hellenic Union of Romania sets as 

its first goal the promotion of the Greek language, culture and traditions. The Hellenic 

Union of Romania has branches in 25 cities and towns of the country. Today, the 
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relations between Greece and Romania are excellent. Both countries are members of 

the European Union and NATO and they have good cooperation in some regional 

organizations. The Greeks have had a dynamic presence in Romania even after 1989. 

Apart from the 15.000 Romanian citizens of Greek origin, many Greek students study 

in Romania and many Greek companies have set up their business in these lands. 

Throughout this thesis, the interventional power of the communities is revealed in 

relation to bringing together both nations as well as the power of culture and religion. 

 

 

 


