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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (1829 - ΑΡΧΕΣ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ). 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ*. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ή μελέτη του ελληνισμού της διασποράς είχε ενταχθεί στις θεματικές της 

ελληνικής ιστοριογραφίας ήδη από τον 19ο αιώνα, οπότε και δημοσιεύθη

καν μερικές μελέτες για τις παροικίες στην 'Ιταλία (Βενετία, Νεάπολη) και 

στην Άψβουργική Μοναρχία (Βιέννη, Τεργέστη), πού είναι χρήσιμες ακόμη 

και σήμερα για τήν έρευνα1. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20οΰ αιώνα πλη

θαίνουν οι μονογραφίες και τα άρθρα για τον παροικιακό ελληνισμό, ενώ 

στο έργο του Μιχαήλ Δένδια, Αι ελληνικού παροικίαι ανά τον κόσμον, δια

κρίνεται κιόλας μία πρώτη συνθετική ματιά, όπως και μία, έν μέρει, στροφή 

στα επίκαιρα προβλήματα του ελληνισμού τής διασποράς2. Οι ελληνικές 

παροικίες τής Ρουμανίας, ωστόσο, δέν έτυχαν έκείνην τήν περίοδο ιδιαίτερης 

* Ή παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ύποέργου «Ελληνικές Κοινότητες και 

Ευρωπαϊκός Κόσμος (13ος-19ος αι.). Μορφές αυτοδιοίκησης, κοινωνική οργάνωση, συγκρό

τηση ταυτοτήτων» του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II, πού πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τήν επιστημονική εποπτεία των 

καθηγητριών κ.κ. Όλγας Κατσιαρόή-Hering και Αναστασίας Παπαδία-Λάλα και της 

αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Μαρίας Ευθυμίου. 

Ή μελέτη χρηματοδοτήθηκε άπό τό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ II στό πλαίσιο του προγράμμα

τος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Ενίσχυση Πανεπιστημιακών Ερευνητικών 'Ομάδων» με ποσοστό 

75% άπό τό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μέ ποσοστό 25% άπό 'Εθνικούς Πόρους. 

1. Βλ. ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, Από τις «ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού» στην ιστο

ριογραφία τού μεταναστευτικού φαινομένου (15ος49ος αι.), στό: Ιστοριογραφία τής νεότε

ρης και σύγχρονης Έλλάοας 1833-2002, Π. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ - Τ. ΣΚΛΑΒΕΝΊΤΗΣ (έκδ.), Αθήνα 

2004, σ. 223-225 (στό έξης: ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, Από τις «ελληνικές κοινότητες τού εξωτερι

κού» στην ιστοριογραφία τού μεταναστευτικού φαινομένου). Γιά μία επιλεκτική άλλα χρήσι

μη βιβλιογραφία τού ελληνισμού τής διασποράς, βλ. Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, 'Επισκόπηση τής ιστορίας 

τής νεοελληνικής διασποράς. Θεσσαλονίκη 1993, σ. 199-214. Πλουσιότατη βιβλιογραφία γιά 

τήν ελληνική διασπορά στον διαδικτυακό τόπο: www.elliniki-diaspora.arch.uoa.gr. 

2. Μ. ΔΕΝΔΙΑΣ, Αί έλληνικαί παροικίαι άνά τον κόσμον, ήτοι: Οι "Ελληνες ε'ις Ρωσίαν, 

Ρουμανίαν, Αϊγυπτον, Ήνωμένας Πολιτείας, και πάσας έν γένει τάς αλλάς χώρας. Ή έξέλι-

ξις αυτών, ή σημερινή των κατάστασις, τό μέλλον των, Αθήναι 1919. 
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προσοχής άπό τους ιστορικούς, μολονότι είχε εκδοθεί, ήδη το 1900 στη 

Βραΐλα, το αξιόλογο βιβλίο τοΰ σημαντικού έλληνα δημοσιογράφου τής 

Ρουμανίας Διονυσίου Μεταξά-Λασκαράτου, Έλληνικαί παροικίαι Ρωσσίας 

και Ρωμοννίας3. Προφανώς, ή συγκρότηση των ελληνικών παροικιών στή 

Ρουμανία κρινόταν ως ένα πολύ πρόσφατο γεγονός, και ως εκ τούτου έκτος 

τοΰ πεδίου τής ιστοριογραφίας, ενώ και ή φαναριωτική περίοδος, χώρος 

έντονης αντιπαράθεσης Ελλήνων και Ρουμάνων, απασχολούσε περισσότε

ρους ιστορικούς. Μεσοπολεμικά, και πάλι το κύριο ενδιαφέρον εδραζόταν 

στην ελληνική παρουσία στις ηγεμονίες κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, τώρα 

πιά ιδωμένη μέσα άπό ένα ανανεωτικό πρίσμα και από τή ρουμανική ιστο

ριογραφία, ένώ οι μόνες ελληνικές παροικίες πού απασχόλησαν τους ερευ

νητές ήταν εκείνες τής Τρανσυλβανίας4. 

Στα μεταπολεμικά χρόνια ή ουσιαστική διάλυση τών ελληνικών κοινοτή

των οδήγησε αφενός στή συγγραφή κάποιων μελετών μέ εκλαϊκευτικό χαρα

κτήρα, όπως τοΰ 'Άλκη Μάνθου και τής Μαρίας Μαρκοπούλου5, και αφετέ

ρου σέ κάποιες πρώτες, μεθοδολογικά και πραγματολογικά πιο στέρεες, 

εργασίες, όπως λόγου χάρη τοΰ Σταύρου Μάνεση, τοΰ Σπύρου Φωκά και 

κυρίως τής Ελένης Μπελια6. Μόνο όμως τις δύο τελευταίες δεκαετίες τοΰ 

20οΰ αιώνα ό αριθμός τών μελετών αυξήθηκε, κυρίως χάρη στή συμβολή 

ιστορικών από τή Ρουμανία. Οί περισσότεροι άπό τους ιστορικούς συνδέο-

3. Δ. ΜΕΤΑΞΑΣ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Έλληνικαί παροικίαι Ρωσσίας και Ρωμουνίας, Βραΐλα 1900. Σέ 
αυτό το σημείο ας αναφέρουμε και το βιβλίο τοΰ έλλαδίτη δημοσιογράφου Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, Ή μεγάλη Ελλάς, 'Αθήναι 1898. 

4. Χ. ΚΤΈΝΑΣ, Λεύκωμα της έν Στεφανουπόλει εθνικής εκκλησίας της Άγιας Τριάδος επί τη 
έκατονπεντηκονταετηρίδι αυτής 1787-1937, Βουκουρέστι 1937' Ο ΙΔΙΟΣ, Έπιγραφαί και άφιε-
ρωταί τής έν Στεφανουπόλει ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας. Βουκουρέστι 1938. 
Μεταπολεμικά οί μελέτες για τις ελληνικές παροικίες τής Τρανσυλβανίας τόσο άπό ρουμάνους 
ιστορικούς (Dumitru Limona, Olga Cicanci, Cornelia Papacostea-Danielopolu), όσο και έλληνες 
('Αθανάσιος Καραθανάσης, Δέσποινα-Ε'ιρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη) αυξήθηκαν σημαντικά. 

5. Α. ΜΑΝΘΟΣ, Ήπειρώται εις την Ρουμανίαν, Αθήναι 1967· ΜΑΡΊΑ ΜΑΡΚΌΠΟΥΛΟΥ, Οί 

Κεφαλλήνες και οί 'Ιθακήσιοι στή ναυτιλία τοΰ Δουνάβεως, Αθήναι 1967 (στο εξής: 
ΜΑΡΚΟΠΟΎΛΟΥ, Οί Κεφαλλήνες και οί 'Ιθακήσιοι στή ναυτιλία τοΰ Δουνάβεως). 

6. Σ. ΜΑΝΕΣΗΣ, Ή ελληνική κοινότης Κωνστάντζης Ρουμανίας, στό: Melanges offerts à Octave 
et Melpo Merlier à l'occasion du 25e anniversaire de leur arrivée en Grèce, τ. 2, Athènes 1956, 
σ. 75-116 (στό έξης: ΜΑΝΕΣΗΣ, Ή ελληνική κοινότης Κωνστάντζης Ρουμανίας)· Σ. ΦΩΚΆΣ, Οί 
"Ελληνες ε'ις τήν ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως, μτφρ. ΜΑΡΊΑ ΜΑΡΚΟΠΟΎΛΟΥ, 
Θεσσαλονίκη 1975 (στό εξής: ΦΩΚΆΣ. Οί "Ελληνες εις τήν ποταμοπλοΐαν τοΰ Κάτω 
Δουνάβεως)· ΕΛΈΝΗ ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός τής Ρουμανίας κατά τό διάστημα 1835-1878. 
Συμβολή στην ιστορία του έπί τή βάσει τών ελληνικών πηγών, Δελτίον Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας 26 (1983) 5-62 (στό έξης: ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός τής Ρουμανίας). 
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νταν με το 'Ινστιτούτο Μελετών Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Βουκου

ρεστίου και ασχολούνταν γενικότερα με τις έλληνορουμανικές σχέσεις. Ή 

σχετική βιβλιογραφία είναι κιόλας πλούσια, γι' αυτό θα περιορισθούμε να 

αναφέρουμε το βιβλίο τής καθηγήτριας κ. Olga Cicanci για τον ελληνικό 

παροικιακό τύπο, καθώς και τή συνθετική μονογραφία τής Cornelia 

Papacostea-Danielopolu για τήν ιστορία τών ελληνικών κοινοτήτων τον 19ο 

αιώνα7. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια δημοσιεύθηκαν και μικρές μονογρα

φίες ή μελέτες αφιερωμένες σέ συγκεκριμένες ελληνικές κοινότητες, όπως 

του Cristian Filip για τήν κοινότητα τής Βραΐλας και του Victor Henrich 

Baumann για τους "Ελληνες τής Τούλτσεας8. 

Στην Έλλάοα, κυρίως κατά τα μεταπολιτευτικά χρόνια, παρατηρούμε τή 

μετάβαση από μία προσέγγιση τοΰ παροικιακοΰ φαινομένου με έμφαση 

στους διοικητικούς μηχανισμούς, δηλαδή στον θεσμό τής κοινότητας, σέ μία 

ουσιαστικά πολύπλευρη θέαση οπού υπογραμμίζονται πια και οι οικονο

μικές και κοινωνικές παράμετροι, ενώ εντάσσεται ή παροικία και στο πλαί

σιο τής πολιτικής τών κρατών υποδοχής9. 'Επιπλέον, ή μελέτη τής ελληνικής 

ναυτιλίας, τών εμπορικών και οικογενειακών δικτύων, και ειδικότερα τής 

ελληνικής διασποράς στον χώρο τού Εύξεινου Πόντου συνετέλεσε στο να 

καταδειχθεί μέ ενάργεια ή στενή σχέση τών ελληνικών «εμπορικών» παροι

κιών μέ τίς οικονομικές εξελίξεις τοΰ 19ου αιώνα10. Σέ αυτήν τήν κατεύθυν-

7. OLGA CICANCI, Presa de limbä greacä din Romania în veacul al XlX-lea, Bucuresti 1995 (στο έξης: 

CICANCI, Presa de limbä greacä din Romania)· CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, 

Comunitäple grecesti din Romania ìn secolul al XIX, Bucuresti 1996 (στο έξης: PAPACOSTEA-

DANIELOPOLU, Comunitarie grecesti din Romania). "Ηδη από το 1969 ή Papacostea-

Danielopolu είχε δημοσιεύσει μελέτες γιά τις ελληνικές κοινότητες τής Ρουμανίας- πρβλ. Η 

ΙΔΙΑ, La vie culturelle des communautés grecques de Roumanie dans la seconde moitié du 

XIXe siècle, RESEE 1 (1969) 311-333,475-493. 

8. C. FILIP, Comunitatea greacä de la Bräila, 1864-1900, Bräila 2004 (στο έξης: FILIP. Comunitatea 

greacä de la Bräila)· V. BAUMANN, Prezenta elenilor la Tulcea, Bucuresti 2005 (στο έξης: 

BAUMANN, Prezenta elenilor). Πολλές μικρότερες μελέτες δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό 

Buletin Societä\ii de Studii Neoelene, όπως και στον συλλογικό τόμο Studia iuvenum, capitole 

reprezentative din lucratile de diploma ale absolven\ilor Facultâ\ii de Arhivisticä promo\iile 

1996-2001, OLGA CICANCI - ECATERINA ANTON - IRINA HRICCU (έκδ.), Bucuresti 2004. 

9. ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, Άπό τις «ελληνικές κοινότητες τοΰ εξωτερικού» στην ιστοριογραφία 

τοΰ μεταναστευτικού φαινομένου, σ. 243-245. 

10. Βλ. ενδεικτικά, V. KARIDIS, A Greek Mercantile Paroikia: Odessa, 1794-1859, στό: Balkan 

Society in the Age of Greek Indepedence. R. CLOGG (εκδ.), London 1981, σ. 111-128· Β. 

ΚΑΡΔΑΣΗΣ, "Ελληνες ομογενείς στή Νότια Ρωσία, 1775-1861. Αθήνα 1998 (στό έξης: 

ΚΑΡΔΑΣΗΣ, "Ελληνες ομογενείς)· ΤΖΕΛΙΝΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ, 'Ιστορία τής έλληνόκτητης ναυτιλίας, 

19ος -20ός αιώνας, Αθήνα 2001 (στό έξης: ΧΑΡΛΑΥΤΗ, 'Ιστορία τής έλληνόκτητης ναυτιλίας). 
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ση βοήθησαν ιδιαίτερα και οι μελέτες τοΰ Paul Cernovodeanu σχετικά με τις 

άγγλορουμανικές εμπορικές σχέσεις11. 

Ή μελέτη των ελληνικών παροικιών στη Ρουμανία δεν μπορεί παρά να 

ξεκινήσει μέ τή συνθήκη της Άδριανούπολης τοΰ 1829 (2 Σεπτεμβρίου). 

"Ελληνες, κατά κύριο λόγο Οθωμανοί υπήκοοι άλλα από το 1808 ολοένα και 

περισσότεροι 'Ιόνιοι προστατευόμενοι τών Βρετανών, κατοικούσαν σε ρου

μανικές πόλεις από πολύ παλιότερα, ως έμποροι, ενοικιαστές κτημάτων, βιο

τέχνες, λόγιοι, κληρικοί και αξιωματούχοι, ενώ ή ελληνική παρουσία είχε εν 

μέρει ενισχυθεί, στο παρελθόν, από τους φαναριώτες ηγεμόνες12. Ωστόσο, 

κατά τον 18ο αιώνα ή Μολδαβία και ή Βλαχία ήταν πολύ στενά συνδεδεμέ

νες μέ τήν 'Οθωμανική Αυτοκρατορία για να συνιστούν «διασπορά» για 

τους ελληνορθόδοξους. Στην πραγματικότητα οι δύο αυτές ηγεμονίες συνι

στούσαν ένα τμήμα της μεταβυζαντινής «καθ' ημάς Ανατολής», έστω και μέ 

τις ιδιαιτερότητες τουςΠ. Μέσα σέ αυτό το πλαίσιο είναι εύκολα κατανοήσι-

μο γιατί δέν συγκροτήθηκαν ελληνικές «κοινότητες», όπως εκείνες πού είχαν 

οργανωθεί στή γειτονική Τρανσυλβανία (Brasov, Sibiu) ή τή Ρωσική Αυτο

κρατορία ('Οδησσός). 

Ή επανάσταση τού 1821 οδήγησε κατ' αρχάς στην εκδίωξη τών φανα-

ριωτών όσποδάρων και τήν αντικατάσταση τους άπό εντόπιους, ενώ ό έλεγ

χος τών ηγεμονιών άπό τους 'Οθωμανούς μάλλον ενισχύθηκε14. Ωστόσο, μέ 

τον ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 1828-1829 και τήν κατάληψη τών ηγεμονιών 

άπό τα στρατεύματα τού τσάρου ή Μολδαβία και ή Βλαχία εισήλθαν σέ μία 

νέα φάση της ιστορίας τους. Ή συνθήκη της 'Αδριανού πόλη ς αφενός κατο

χύρωσε σαφέστερα τα δικαιώματα τών δύο ηγεμονιών έναντι της Πύλης, τήν 

εσωτερική τους αυτονομία δηλαδή, αφετέρου, χάρη στην κατάργηση της 

υποχρεωτικής αποστολής σιτηρών στην Κωνσταντινούπολη, απελευθέρωσε 

ουσιαστικά το εμπόριο τών ηγεμονιών και διευκόλυνε σέ πολύ μεγάλο βαθμό 

11. P. CERNOVODEANU, Relaüile comerciale româno-engleze în contextul politicii orientale a Marii 

Britanii 1803-1878, Cluj-Napoca 1986 (στο έξης: CERNOVODEANU, Relaüile comerciale româno-

engleze). 

12. Βλ. ενδεικτικά Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ, Οι "Ελληνες εις Ρουμανίαν προ του 1821, Πρακτικά της 

'Ακαδημίας Αθηνών 19 (1944) 413-434· Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Οι "Ελληνες λόγιοι στή Βλαχία 

(1670-1714), Θεσσαλονίκη 1982. Σχετικά μέ τήν παρουσία τών Ελλήνων στή διοίκηση τήν 

εποχή τών Φαναριωτών, βλ. Ι. IONASCU, Le degré de l'influence des Grecs des Principautés 

Roumaines dans la vie politique de ces pays, στό: Symposium L'Époque Phanariote, 

Thessaloniki 1974, σ. 217-228. 

13. Κ. HiTCHiNS. The Roumanians, 1774-1866, London 1998, σ. 5-14 (στο έξης: HITCHINS, 

Roumanians). 

14. HITCHINS, Roumanians, σ. 152-158. 
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τις σχέσεις τους με τη δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα μάλιστα με τα ιταλικά κράτη 

και την 'Αγγλία, αλλά και με την Άψβουργική Μοναρχία και με την ίδια την 

'Οθωμανική Αυτοκρατορία15. Από το 1829 μπορούμε να ισχυρισθούμε δτι ή 

οικονομία των ηγεμονιών ενσωματώθηκε στην ευρωπαϊκή. Το εμπόριο δημη

τριακών αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο μετά τήν αναστολή από τήν 

αγγλική κυβέρνηση το 1846 τών Νόμων περί σιτηρών (corn laws) και τή 

συνακόλουθη έκρηξη στις εισαγωγές σιτηρών από τήν ανατολική Μεσόγειο16. 

Ή ανάπτυξη του εξαγωγικοί] εμπορίου τών ηγεμονιών στάθηκε ένας από 

τους βασικότερους παράγοντες για τήν εγκατάσταση Ελλήνων, σε μεγάλο 

βαθμό από τα 'Ιόνια νησιά, κυρίως τήν 'Ιθάκη και τήν Κεφαλλονιά, στα σημα

ντικότερα λιμάνια του Δούναβη, κυρίως στή Βραΐλα και στο Γαλάτσι, δευτε

ρευόντως στο Γιούργεβο και στο Καλαφάτι, άλλα και σέ πολλές άλλες μικρές 

πόλεις της Βλαχίας (Oltenita, Turno-Severin, Turno-Mägurele, Alexandria, Cälärac)17. 
Όσοι άπό τους "Ελληνες κατάγονταν άπό τα 'Ιόνια νησιά, ήταν υπήκοοι της 

Αγγλίας καί συνεπώς υπό τήν προστασία του άγγλου ύποπροξένου. Κε-

φαλλονίτες και 'Ιθακήσιοι ήταν οι περισσότεροι καραβοκύρηδες, έμποροι καί 

ναυτικοί τών παραδουνάβιων λιμανιών, πού εκμεταλλεύθηκαν τήν ανάπτυ

ξη τών άγγλορουμανικών εμπορικών σχέσεων18. 

Παράλληλα, οι ηγεμόνες της Βλαχίας καί της Μολδαβίας έλαβαν πολλά 

μέτρα για νά ενισχύσουν τήν εμπορική κίνηση τών δύο κυριώτερων λιμα-

15. Πα τους οικονομικούς όρους της συνθήκης της Άδριανούπολης, βλ. BARBARA JELAVICH, 

Russia and the Formation of the Romanian National State, 1821-1878, Cambridge 1984, σ. 29-

31 (στο εξής: JELAVICH, Russia and the Formation of the Romanian National State)' HITCHINS, 

Roumanians, σ. 159-160. Για τήν ανάπτυξη τών εμπορικών σχέσεων τών πριγκιπάτων, βλ. C. 

GlURESCU, Contributiuni la studiul originilor si dezvoltärii burghezii romàne pina la 1848, Bucuresti 

1972, σ. 101-110 καί κυρίως P. CERNOVODEANU - BEATRICE MARINESCU, British Trade in the 

Danubian Ports of Galatz and Braila between 1837 and 1853, The Journal of European 

Economic History 8 (1979) 707-742· CERNOVODEANU, Relapile comerciale româno-engleze. σ. 

51-132. Ουσιαστικά οι ηγεμονίες εντάσσονται, μέ μία καθυστέρηση μερικών δεκαετιών καί 

σίγουρα όχι στην ϊδια κλίμακα, στο ϊόιο εμπορικό πλαίσιο μέ τήν άλλη παραδοσιακή περιοχή 

εξαγωγών σιτηρών, τή «Νέα Ρωσία»· πρβλ. ΚΑΡΔΑΣΗΣ, "Ελληνες ομογενείς, σ. 149-155. 

16. ΚΑΡΔΑΣΗΣ, "Ελληνες ομογενείς, σ. 156-160· ΧΑΡΛΑΥΤΗ, 'Ιστορία της έλληνόκτητης ναυτιλίας, 

σ. 102-105. 

17. Για τήν ελληνική παρουσία στις ρουμανικές πόλεις, βλ. ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός της 

Ρουμανίας, σ. 10-19 και S. PETRESCU, Diaspora greacä si societatea româneasca în secolul al XIX-

lea, Universitatea Bucureçti Facultatea de istorie [ά. έτ.], σ. 6-10. 

18. 'Ιδιαίτερα για τήν παρουσία τών Επτανήσιων, βλ. P. CERNOVODEANU, L'activité des maisons de 

commerce et des négociants Ioniennes du Bas-Danube durant l'intervalle 1829-1853. στό: Actes 

du Il-e Colloque International d'Histoire, τ. I, Athènes 1985, σ. 91-105 (στό έξης: CERNOVODEANU, 

L'activité des maisons de commerce et des négociants Ioniens du Bas-Danube). 
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νιων, της Βραΐλας και τοϋ Γαλατσίου, πού καθένα ανακηρύχθηκε ελεύθερο 

λιμάνι (porto-franco) το 1836 και 1837 αντίστοιχα19. 'Αξίζει να αναφερθεί οτι 

ήδη από έκείνην την περίοδο ή τοπική κυβέρνηση τόνιζε στους έλληνες 

διπλωματικούς αντιπροσώπους τή σημασία πού είχε για τις ηγεμονίες ή 

παρουσία των ελλήνων έμπορων και ναυτικών και γι' αυτόν τον λόγο τους 

ενίσχυσε ποικιλοτρόπως20. Άλλα και ή ελληνική κυβέρνηση συνειδητοποίη

σε γρήγορα τή σημασία του Δούναβη για τήν ελληνική ναυτιλία και το εμπό

ριο και γι' αυτό ίδρυσε, ήδη από τα έτη 1834-1835, ύποπροξενεΐα σε Γαλάτσι 

και Βραΐλα21. Ή ίδρυση τών ελληνικών ύποπροξενείων αναμφίβολα αποτέ

λεσε σημαντικό παράγοντα για τήν πορεία τών ελληνικών παροικιών, πόλο 

νομιμότητας πού πρέπει να υποθέσουμε οτι ως έναν βαθμό εξισορροπούσε 

τή μή ύπαρξη οργανωμένων ελληνικών κοινοτήτων. 'Άλλωστε, οι πρόξενοι 

αντιπροσώπευαν τους "Ελληνες ενώπιον τών τοπικών άρχων και υπερασπί

ζονταν τα δικαιώματα τους σέ ποικίλες περιπτώσεις. Σέ αυτό τό σημείο πρέ

πει να υπογραμμισθεί οτι, σέ αντίθεση με άλλα λιμάνια-πόλεις της ανατο

λικής Μεσογείου (Αλεξάνδρεια) ή της 'Ιταλίας (Λιβόρνο, Τεργέστη), δπου οι 

τοπικές κοινότητες είχαν ουσιαστικό, συχνά ρυθμιστικό, ρόλο στον ορισμό 

τού προξένου άπό τήν ελληνική κυβέρνηση, στις ηγεμονίες οι πρόξενοι και 

ύποπρόξενοι ήταν σχεδόν σέ όλες τις περιπτώσεις διπλωματικοί υπάλληλοι, 

χωρίς δεσμούς με τις παροικίες22. 

Πέρα όμως άπό τους "Ελληνες πού απασχολούνταν μέ τό θαλάσσιο και 

ποτάμιο εμπόριο καθώς και μέ τή ναυτιλία, αρκετοί συνέχισαν σέ περισσό

τερο «παραδοσιακούς» επαγγελματικά δρόμους. "Ετσι, για πολλές δεκαετίες 

μετά τό 1821 έλληνες τεχνίτες, κληρικοί, λόγιοι διδάσκαλοι, τοκιστές, μεγα

λέμποροι και μικρέμποροι βρίσκονταν σχεδόν σέ όλες τις πόλεις της Βλαχίας 

ιδιαίτερα, άλλα ακόμη και της Μολδαβίας. Παρά τον σταδιακό «έκρουμανι-

19. CERNOVODEANU, Relaçiile comerciale româno-engleze, σ. 64-65. "Εκδοση του διατάγματος μέ τό 

όποιο ανακηρυσσόταν porto-franco τό λιμάνι της Βραΐλας στο Documente privitoare la Bräila, 

τ. I, G. MARINESCU (έκδ.), Bräila 1929, doc. XIX, σ. 25-26 (στο έξης: MARINESCU, Documente). 

Για τό Γαλάτσι βλ. τή συνθετική μονογραφία C. BUSE, Comertul exterior prin Galati sub regimul 

de porto-franco (1837-1883), Bucuresti 1976. 

20. Για τα μέτρα πού έλαβε ή κυβέρνηση ειδικότερα γιά τή Βραΐλα, βλ. C. GiURESCU, Istoricul 

orasului Bräila, Bucuresti 1968, σ. 166-168 (στο έξης: GiURESCU, Istoricul orasului Bräila). Βλ. και 

τό έγγραφο μέ τό όποιο ενημέρωνε ή κυβέρνηση της Βλαχίας τον έλληνα πρόξενο για τήν 

ανακήρυξη της Βραΐλας σέ porto-franco, MARINESCU, Documente, doc. XX, σ. 27. 

21. Γενικά γιά τή σύσταση ελληνικών προξενείων στις ηγεμονίες, βλ. ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός της 

Ρουμανίας, σ. 49-55. 

22. ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΒΛΆΜΗ, Τό φιορίνι, τό σιτάρι και ή οδός τοϋ Κήπου. "Ελληνες έμποροι στο 

Λιβόρνο, 1750-1868, 'Αθήνα 2000, σ. 337-350. 
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σμο» της παιδείας λειτουργούσαν πολλά ιδιωτικά σχολεία με γλώσσα διδα

σκαλίας τα ελληνικά, ένώ, και αυτό φυσικά δέν είναι τυχαίο, μία άπό τις 

πρώτες ξενόγλωσσες εφημερίδες της Βλαχίας ήταν ό «Ζέφυρος τοϋ 

"Ιστρου» τοϋ λόγιου Δημήτριου Άργυριάδη2 1. Επιπλέον, "Ελληνες 

απαντούν τόσο ανάμεσα στους ενοικιαστές αγροκτημάτων (arendaç), όπως 

ή οικογένεια Ζάππα, οσο και ανάμεσα στους εμπόρους χερσαίων αποστά

σεων, πού συνέχισαν και μετά την επανάσταση να εμπορεύονται με τους 

έλληνες και έλληνοβλάχους εμπόρους της Τρανσυλβανίας και της Ουγγα

ρίας24. "Ελληνες ήταν και αρκετοί από τους γιατρούς και καθηγητές της 

Βλαχίας, ένώ γενικότερα συνιστούσαν ενα μεγάλο μέρος τοΰ αστικού πλη

θυσμού τών πριγκιπάτων25. Ό «ξένος», πού στον ύστερο 19ο αιώνα θα ταυ

τίζεται στή Ρουμανία σχεδόν αποκλειστικά μέ τον «Εβραίο», ήταν στο 

πρώτο μισό κυρίως ό "Ελληνας26. Φυσικά ένα μεγάλο μέρος αυτών τών 

Ελλήνων, ιδίως στο εσωτερικό της χώρας και κυρίως τών βογιαρικών στρω

μάτων, έκρουμανίσθηκε, ενσωματώθηκε καλύτερα στην τοπική κοινωνία 

και ενδεχομένως ανήλθε στην κοινωνική ιεραρχία. Παρ' ολα αυτά, είναι ίσως 

ενδεικτικό τού κύρους πού απολάμβανε ή ελληνική εθνική ιδέα οτι ο ηπει

ρώτικης καταγωγής υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας και σημαντικός 

πολιτικός τής περιόδου 1850-1870, 'Απόστολος Άρσάκης, προτίμησε να κλη

ροδοτήσει τήν περιουσία του στην Ελληνική Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία2 7. 

23. CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Convergences culturelles gréco-roumaines (1774-
1859), Thessaloniki 1998, ο. 253-272 (στο έξης: PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Convergences 
culturelles). Για τον «Ζέφυρο τοϋ "Ιστρου» και γενικότερα τις πρώτες ελληνικές εφημερίδες, 
βλ. CiCANCi, Presa de limbä greacä din Romania, σ. 14-16· Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Σημειώσεις δια τήν 
ίστορίαν τών έν Ρουμανία ελληνικών εφημερίδων και πρώτων βιβλιοπωλείων, Μνημοσύνη 6 
(1976-1977) 68-93. και τήν παλαιότερη μελέτη τοϋ Ν. CAMARIANO, Le premier journal grec de 
Bucarest, Balcania 7 (1940) 226-227. 

24. Tò χερσαίο εμπόριο μετά τό 1830 και ειδικότερα ή εμπλοκή τών Ελλήνων έχει μελετηθεί σχε
τικά λίγο. βλ. ωστόσο τις πολύ σύντομες παρατηρήσεις τής PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, 
Convergences culturelles, σ. 239-240. Τό αρχείο ενός μάλλον έλληνοβλαχικής καταγιογής 
εμπόρου αυτής τής περιόδου έχει εκδοθεί άπό τον Ν. IORGA, Corespondenta lui Dimitrie Aman 
negustor din Craiova (1794-1834) publicate dupä originele pästrate în Museul Aman din Craiova de 
Ν. Iorga, Bucuresti 1913 [στο έξης: IORGA, Corespondenta lui Dimitrie Aman negustor din Craiova 
(1794-1834)]. 

25. Για τους έλληνες ιατρούς στις ηγεμονίες, δπου διαδραμάτισαν αξιόλογο ρόλο στην οργάνω
ση τών λοιμοκαθαρτηρίων, βλ. Ε. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ, "Ελληνες ιατροί έν Ρουμανία, Πραγματεΐαι τής 
ΆκαδημίαςΆθηνών 12 (1940) 1-47. 

26. Πρβλ. ένα άπό τά πρώτα ρουμανικά μυθιστορήματα, Ν. FILIMON, Ciocoii noi $i vechi, Bucureçti 
1862-1863. 

27. Για τον Άρσάκη και τά Αρσάκεια Σχολεία βλ. τή μονογραφία του Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Άρσά-
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Ωστόσο, παρά τό γεγονός οτι έχουμε ποικίλες πληροφορίες, πού κατα

δεικνύουν την οικονομική και κοινωνική θέση των Ελλήνων στις ηγεμονίες, 

τα στοιχεία πού διαθέτουμε δσον άφορα στον αριθμό τους είναι ελλιπέστα

τα και ανεπαρκή. Ενδεικτικό δμως, σε μία κάπως μεταγενέστερη περίοδο, 

τό 1865, είναι οτι κατοικούσαν και στις δύο ηγεμονίες 13.647 "Ελληνες, πού 

συνιστούσαν τή δεύτερη σέ πληθυσμό μή ρουμανική εθνότητα μετά τους 

αυστριακούς υπηκόους, οι όποιοι άλλωστε ήταν πιθανότατα στην πλειοψη

φία τους Ρουμάνοι άπό τήν Τρανσυλβανία28. Σέ αυτόν τόν αριθμό δέν συμπε

ριλαμβάνονται φυσικά όσοι "Ελληνες είχαν ήδη λάβει τή ρουμανική υπηκο

ότητα, όπως και όσοι δέν καταγράφηκαν άπό τις αρχές. 

Ή συνθήκη των Παρισίων, τού 1856, έθεσε τις βάσεις για τή διεθνοποίη

ση της ναυτιλίας στον Δούναβη με τήν ίδρυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Δουνάβεως29, δημιουργώντας παράλληλα νέες συνθήκες για τους έλληνες 

εμπόρους και εφοπλιστές στην περιοχή, καθώς διευκόλυνε, χάρη στα 

τεχνικά έργα στο στόμιο τού Σουλινά, τή ναυτιλία και ενέτεινε ουσιαστικά 

τόν οικονομικό ανταγωνισμό. Οί έλληνες έμποροι, ωστόσο, κατάφεραν να 

ανταποκριθούν κατάλληλα, χάρη στον εκσυγχρονισμό των πλοίων και τήν 

ίδρυση ασφαλιστικών εταιρειών30. 'Άλλωστε, ή δεκαετία μετά τόν Κριμαϊκό 

πόλεμο ήταν περίοδος αύξησης τών εξαγωγών σιτηρών καί, κατά συνέπεια, 

τών κερδών τών ελλήνων πλοιοκτητών31. 

Παρά τήν ισχυρή στο οικονομικό καί κοινωνικό πεδίο, άλλα καί στην 

εκπαίδευση, θέση τών Ελλήνων, δέν συγκροτήθηκαν ελληνικές κοινότητες 

κης, 'Αθήνα 2005 (στό έξης: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άρσάκης)· επίσης τις παρατηρήσεις του Α. 

STAN, Grupäri si curente politice din Romania ci rezistenta sa contra procesului de democratizare, 

1821-1882, Bucuresti 1987, σ. 93-95, όπως καί τόν τόμο Ή εν 'Αθήναις Φιλεκπαιδευτική 

'Εταιρεία. Άρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία, 1836-1996. Εκατόν εξήντα χρόνια παιδείας, Αθήνα 

1996. Φυσικά ή περίπτωση του Άρσάκη συνδέεται μέ τό φαινόμενο τοϋ εύεργετισμοϋ, βλ. 

ΒΆΣΩ ΘΕΟΔΏΡΟΥ, Εύεργετισμός καί όψεις της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις παροικίες 

(1870-1920), Γα 'Ιστορικά 4 (1987) 119-154· ΜΑΤΟΥΛΑ ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ, Εύεργετισμός καί 

προσωπικότητα, τ. 2, Αθήνα 2002 καί Η ΙΔΙΑ, Αλεξανδρινές οικογένειες, Χωρέμη - Μπενέκη 

- Σαλβάγου, Αθήνα 2004. 

28. Analele Statistice si Economice ale României, Bucuresti 1865, σ. 20-21, ή παραπομπή άπό τό 

ΦΩΚΆΣ, Οί "Ελληνες ε'ις τήν ποταμοπλοίαν τοϋ Κάτω Δουνάβεως, σ. 54. 

29. S. STANCIU, Romania si Comisia Europeanä a Dunärii. Diplomatie, suveranitate, cooperale 

internationalä, Galani 2002 (στό έξης: STANCIU, Romania si Comisia Europeanä a Dunärii), όπου 

καί πλούσια βιβλιογραφία, σ. 355-363. Βασική μελέτη για τό θέμα παραμένει τοϋ Η. HAJNAL, 

The Danube. Its Historical, Political and Economic Importance, The Hague 1920. 

30. ΦΩΚΆΣ. Οί "Ελληνες ε'ις τήν ποταμοπλοίαν τοϋ Κάτω Δουνάβεως, σ. 92-116. 

31. Μόνο στή Βραΐλα ή άξια τών εξαγωγών αυξήθηκε άπό 19.106.013 φράγκα τό 1851 στα 

38.093.000 τό 1855. Βλ. GIURESCU, Istoricul orasului Bräila, σ. 197-198. 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ( 1829-ΑΡΧΕΣ 20θΥ ΑΙΩΝΑ) 375 

πουθενά στις ηγεμονίες μέχρι το 1863. Αυτό πρέπει φυσικά να ερμηνευθεί. 

Οι εγκαταστάσεις των Ελλήνων δέν βρίσκονταν σε περιοχές μέ κατά πλειο

ψηφία αλλόθρησκο ή άλλόδοξο πληθυσμό, δπως οι ελληνικές παροικίες 

στην Αίγυπτο ή στην Ιταλία, άλλα οΰτε συγκροτήθηκαν έπειτα άπό πρόσ

κληση της τοπικής κυβέρνησης, πού συνοδευόταν και μέ παραχώρηση 

εκκλησιαστικής καί κοινοτικής αυτονομίας, όπως συνέβη λόγου χάρη στή 

Ρωσία. Επιπλέον, παρά την ευρύτατη εσωτερική αυτονομία των ηγεμονιών, 

ή Μολδαβία και ή Βλαχία δέν έπαυαν να είναι τμήματα τής 'Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Αυτό το ιδιάζον νομικό καθεστώς ενίσχυε σέ σημαντικό 

βαθμό τους "Ελληνες, ιδιαίτερα μάλιστα εκείνους πού ήταν υπήκοοι του 

σουλτάνου. Είναι χαρακτηριστική ή ισχυρή θέση τής ελληνικής γλώσσας στή 

λατρεία, δπως διαφαίνεται και από το ότι σέ πολλές καί μάλιστα κεντρικές 

εκκλησίες τής Βλαχίας καί τής Μολδαβίας οι ακολουθίες τελούνταν τόσο 

στα ελληνικά όσο καί στα ρουμανικά. Ωστόσο, το βασικότερο είναι ότι οι 

ηγεμόνες δέν ακολουθούσαν μία συνειδητά «εθνική» πολιτική πού να 

επιδιώκει να αφομοιώσει τους αλλοεθνείς κατοίκους των πριγκιπάτων. 

Συνεπώς, ή ουσιαστική κατοχύρωση τών δικαιωμάτων τών ελλήνων πάροι

κων στους τομείς τής εκπαίδευσης, τής εκκλησίας καί ή ισχυρή οικονομική 

θέση τους δέν δημιουργούσε τήν ανάγκη για τή θεσμική «εξασφάλιση» τους. 

Ά ς σημειωθεί ότι καί οι έλληνες διπλωματικοί υπάλληλοι δέν φαίνεται να 

θεωρούσαν αναγκαία τή σύσταση κοινοτήτων. 

Για τις ελληνικές παροικίες, καί στα δύο πριγκιπάτα, ή εποχή τού ηγεμό

να Alexandria loan Cuza (1859-1866) στάθηκε ή καμπή για τή θεσμική τους 

συγκρότηση32. Τα μέτρα πού έλαβε ό πρώτος ηγεμόνας τής ουσιαστικά 

ενωμένης πια Ρουμανίας κατά τής παρουσίας τού ελληνικού κλήρου καί τής 

επιρροής τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, σέ συνδυασμό μέ μία πληθώρα 

άλλων μέτρων καί μεταρρυθμίσεων πού είχαν χαρακτήρα «εθνικό» καί 

συντελούσαν στή συγκρότηση ενός πραγματικά αυτόνομου καί συγκεντρω

τικού «εθνικού» κράτους, καθιστώντας συνεπώς τους δεσμούς μέ τήν 

'Οθωμανική Αυτοκρατορία καθαρά τυπικούς, προφανώς ώθησαν τους 

έλληνες πάροικους στο να ενισχύσουν τή θεσμική τους θέση καί, ως έναν 

βαθμό τουλάχιστον, να οριοθετήσουν τον «χώρο» τους. 

Οι ενέργειες τού ηγεμόνα κατά τού ελληνικού κλήρου δέν εντάσσονταν 

32. Ή βιβλιογραφία για τόν Alexandra loan Cuza είναι πολύ μεγάλη- θα περιορισθούμε εδώ 
μόνο σέ ορισμένες βασικές μελέτες, Cuza Voda. in memoriam, L. Boicu - G. PLATON - A. ZUB 
(έκδ.), Iaçi 1973· G. BoBANGO,The Emergence of the Romanian National State, Boulder-New 
York 1979 (στο έξης: BOBANGO, The Emergence)· P. MICHELSON, Romanian Politics 1859-
1871. From Prince Cuza to Prince Carol, Iaçi 1998. 
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βέβαια σε μία ξενοφοβική λογική", άλλα συνιστούσαν αναπόφευκτη συνέ

πεια της προσπάθειας του να θέσει υπό κρατικό έλεγχο τα λεγόμενα «αφιε

ρωμένα» μοναστήρια, δηλαδή τα μετόχια των πατριαρχείων της 'Ανατολής 

και του 'Αγίου Ό ρ ο υ ς στις ηγεμονίες, και τήν τεράστια περιουσία πού 

κατείχαν34. Το ηγεμονικό διάταγμα της 21ης Μαρτίου 1863, με τό οποίο καθο

ριζόταν ότι «σέ όλα τα μοναστήρια και τις εκκλησίες του" κράτους ή θεία 

λατρεία θα τελείται από εδώ και στο εξής μόνο στή ρουμανική γλώσσα»35, 

μάλλον στάθηκε ή αφορμή για ορισμένες ελληνικές παροικίες να προχωρή

σουν στή συγκρότηση κοινοτικών θεσμών καί να επιδιώξουν τήν οικοδόμη

ση ελληνικών ναών. 

Στην πραγματικότητα, ήδη άπό τις αρχές τής δεκαετίας του 1860 είχαν 

συσταθεί συσσωματώσεις τών Ελλήνων τής Ρουμανίας, πού είχαν ωστόσο 

περισσότερο τον χαρακτήρα συλλόγων για τήν προώθηση «εθνικών» στόχων36 

καί δέν συνιστοϋσαν ουσιαστικά «κοινοτικές επιτροπές»· αποτέλεσαν πάντως 

μία πρώτη μορφή οργάνωσης τών Ελλήνων σέ πολλές πόλεις τών πριγκιπάτων. 

Τό μεγάλο βήμα έγινε λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα, στις 26 Φεβρουα

ρίου του 1863 μία «Επιτροπή τών έν τη Βρα'ιλα Γραικών» είχε συντάξει καί 

αποστείλει υπόμνημα στον ηγεμόνα Cuza ζητώντας να τής επιτραπεί να 

οικοδομήσει ναό, όπου ή ελληνική θά ήταν ή γλώσσα τής θείας λατρείας καί 

"Ελληνες οι ιερείς, ενώ γενικότερα ή διοίκηση τής εκκλησίας θά αποτελούσε 

αρμοδιότητα τής επιτροπής τής ελληνικής κοινότητας37. Τα επόμενα δύο 

χρόνια δύο άλλες ελληνικές κοινότητες, του Τζιούρτζιου (Giurgiu) καί του 

Γαλατσίου, υπέβαλλαν παρόμοιες αιτήσεις38, ενώ, μετά τήν πτώση του Cuza, 

33. Ξενοφοβική ήταν όντως ή στάση κάποιων στρωμάτων τής ρουμανικής κοινωνίας, άλλα 

κυρίως έναντι τής ολοένα καί αυξανόμενης εβραϊκής παρουσίας, πρβλ. δ.π., σ. 184-186. 

34. BoBANGO.The Emergence, σ. 142-158· JELAVICH, Russia and the Formation of the Romanian 

National State, σ. 130-142. Για μία προσέγγιση που αναλύει τό ζήτημα και μέσα από τήν προ

οπτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου, βλ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μεταρρύθμιση καί έκκο-

σμίκευση. Προς μία ανασύνθεση τής ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο 

αιώνα, 'Αθήνα 2003, σ. 185-193 (στο έξης: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μεταρρύθμιση καί έκκοσμίκευ-

ση. Προς μία ανασύνθεση τής ιστορίας τού Οικουμενικού Πατριαρχείου). 

35. BoBANGO,The Emergence, σ. 150-151 καί FILIP, Comunitatea greacä de la Bräila, σ. 11. 

36. Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Ή φιλανθρωπική ελληνική αδελφότητα τοϋ Γαλατσίου (1861). Βαλκανική 

Βιβλιογραφία 6 (1977) 143-149. Για τους ελληνικούς συλλόγους τής Ρουμανίας κατά τον 19ο 

αιώνα ετοιμάζουμε ειδική μελέτη, ένω έχουμε συγκροτήσει βιβλιογραφική βάση δεδομένων 

για τα καταστατικά τους. 

37. FILIP, Comunitatea greacä de la Bräila, σ. 10-12. Ό ηγεμόνας έκανε αποδεκτό τό αίτημα τών 

Ελλήνων στις 12 Απριλίου 1863. 

38. Ή επιτροπή τής κοινότητας τού Τζιούρτζιου υπέβαλε αίτηση στον Cuza τό 1863 καί είχε όλο-
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στα τέλη της δεκαετίας τού 1860 και στις αρχές της επομένης οι κοινότητες 
του Καλαφατίου και του Ισμαήλ ζήτησαν τήν άδεια να ανεγείρουν ελληνική 
εκκλησία19. Όλες αυτές οι αιτήσεις εγκρίθηκαν και έτσι οικοδομήθηκαν 
έλληνικοί-κοινοτικοί ναοί στή Βραΐλα, στο Γαλάτσι, στο Τζιούρτζιου, στο 
Καλαφάπ και στο Ισμαήλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σέ πολλές πόλεις της 
Βλαχίας κυρίως, άλλα και της Μολδαβίας, όπως ενδεικτικά στο Βουκου
ρέστι, το Τούρνο-Σεβερίν, το Βουρλάτι και το Τούρνο-Μαγουρέλι, συστάθη
καν ελληνικές κοινότητες πού δέν κατάφεραν ωστόσο να οικοδομήσουν 
ελληνικό ναό και γενικότερα να δραστηριοποιηθούν δυναμικά στον χώρο 
της κοινοτικής εκπαίδευσης, μέ αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές να 
διακόψουν ουσιαστικά τή λειτουργία τους μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα40. 

Τήν πρώτη δεκαετία τοϋ «κοινοτικού τους βίου» οι "Ελληνες θα οικοδο
μήσουν τους, όχι σπάνια, επιβλητικούς ναούς τους, θα συντάξουν κανονι
σμούς και θα συγκροτήσουν κοινοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά κύριο 
λόγο κατώτερα άρρεναγωγεΐα και σπανιότερα και παρθεναγωγεία41. 
Παράλληλα, ιδίως κατά τή δεκαετία τού 1870, θα ιδρυθούν μία πλειάδα άπό 
φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους, πού θά επιδιώξουν να καλύψουν τις εκπαι
δευτικές ανάγκες τών ασθενέστεροι οικονομικά στρωμάτων των παροι
κιών, υποκαθιστώντας ώς έναν βαθμό τις επιτροπές τών κοινοτήτων, ενώ 
μία άλλη σειρά άπό «φιλανθρωπικούς» συλλόγους θά ενδιαφερθούν για 
τους άπορους42. Ή ίδρυση τών συλλόγων συνιστούσε κατά πρώτο και κύριο 

κληρώσει τήν οικοδόμηση της εκκλησίας σέ έναν χρόνο. Βλ. π. Β. ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες 
τών Ελληνικών Κοινοτήτοον της Ρουμανίας τον Ιθ αιώνα, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή. 
Θεσσαλονίκη 2004. σ. 147-148 (στο εξής: ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες τών Ελλήνων). Το 1865 
τα μέλη της επιτροπής της συσταθείσης άπό τό προηγούμενο έτος ελληνικής κοινότητας 
Γαλατσίου ζήτησαν άπό τον Alexandru Ion Cuza άδεια να ανεγείρουν ελληνικό ναό. Ή 
αϊτησή τους έγινε αποδεκτή άπό τον πρίγκιπα μέ ένα χρυσόβουλλο. της 26ης 'Ιουνίου 1865. 
Βλ. ο.π., σ. 163-164. 

39. Ή κοινότητα τοϋ Καλαφατίου υπέβαλε αίτηση στις 19 Νοεμβρίου 1869, που εγκρίθηκε στις 
2 'Ιανουαρίου 1870. Βλ. ο.π., σ. 135. Ή κοινότητα τοΰ 'Ισμαήλ συστάθηκε στα 1872. Βλ. 
ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός τής Ρουμανίας, σ. 13-14. 

40. Τα στοιχεία για αυτές τις κοινότητες είναι λιγοστά, βλ., ωστόσο, ο.π., σ. 13-15. Ειδικότερα για 
τήν κοινότητα τοϋ Βουκουρεστίου, βλ. ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οί εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 93-98. Σέ 
αυτήν τήν πόλη θα αναγερθεί στα 1899-1900 ελληνικός ναός, ό όποιος όμως ήταν παρεκ
κλήσιο τής ελληνικής πρεσβείας και συνεπώς δέν βρισκόταν υπό τόν έλεγχο τής κοινότητας. 

41. Γιά τήν εκπαίδευση στις ελληνικές παροικίες τής Ρουμανίας, βλ. ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός τής 
Ρουμανίας, σ. 23-32. Ειδικότερα γιά τή Βραΐλα, FILIP, Comunitatea greacä de la Bräila, σ. 70-94. 

42. ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός τής Ρουμανίας, σ. 32-37 και FlLIP. Comunitatea greacä de la Bräila, σ. 
104-109. 
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λόγο μία προσπάθεια χών οικονομικών και κοινωνικών άρχηγεσιών τών 

παροικιών να ισχυροποιήσουν το κοινωνικό τους κύρος και να ενισχύσουν 

τη θέση τους στο εσωτερικό τών κοινοτήτων. 'Επιπλέον, οι σύλλογοι καλ

λιεργούσαν βέβαια την «εθνική» ιδεολογία, στοχεύοντας στο να καταστή

σουν τις παροικίες πλέον ομοιογενείς και ενωμένες και να συντηρήσουν 

τους δεσμούς τών Ελλήνων με τό «εθνικό κέντρο»43. 'Άλλωστε, αυτή ή «συλ-

λογομανία» ήταν και μία αντίδραση έναντι ενός σαφώς πιο εθνικιστικού 

λόγου από τήν πλευρά τόσο τού ρουμανικού κράτους οσο και πλατύτερα 

της ρουμανικής κοινωνίας. Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, οι σύλλογοι θα 

ενισχυθούν ως έναν βαθμό άπό τό 'ίδιο τό ελληνικό κράτος44. 

Παράλληλα μέ αυτές τις εξελίξεις στή Ρουμανία, αλλά σέ ένα ριζικά δια

φορετικό πλαίσιο, εκείνο της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συγκροτούνται 

οι ελληνικές κοινότητες στή Δοβρουτσα45 (Dobrogea), δηλαδή στα παράλια 

της Μαύρης Θάλασσας. Οι "Ελληνες της Δοβρουτσάς ήταν κατά κύριο λόγο 

έμποροι καί ναυτικοί, οι όποιοι, μέ βάση τις λίγες και όχι ιδιαίτερα τεκμη

ριωμένες πληροφορίες πού διαθέτουμε, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή σέ 

δύο φάσεις· αφενός τήν τρίτη δεκαετία τού 19ου αιώνα, όταν αναπτυσσόταν 

τό εμπόριο σέ όλον τον Εύξεινο Πόντο, όπως άλλωστε καί στα παραδουνά

βια λιμάνια της Βραΐλας καί τού Γαλατσίου, καί αφετέρου μετά τον 

Κριμαϊκό πόλεμο, όταν δόθηκε από τήν οθωμανική κυβέρνηση ακόμη μεγα

λύτερη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της Δοβρουτσάς μέ τήν ίδρυση 

νέων πόλεων (Mahmudie, Medgidie) καί κυρίως τήν κατασκευή της γραμμής 

Τσερναβόδα-Κωνστάντζα από αγγλική εταιρεία46. 'Επιπλέον, τα έργα τής 

Ευρωπαϊκής 'Επιτροπής Δουνάβεως στο στόμιο τού Σουλινα συνέτειναν 

στην αύξηση τού ελληνικού πληθυσμού στην πόλη αυτήν, πού είχε καταστεί 

43. Για τη θέση της «εθνικής ιδέας» στον λόγο τών συλλόγων βλ. Χ. ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, Εθνική ταυ

τότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αι. Ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 

Κωνσταντινουπόλεως, 1861-1912, 'Αθήνα 1996. Για τους ελληνικούς συλλόγους στην ανατο

λική Θράκη καί τή Μικρά 'Ασία βλ. ΚΥΡΙΑΚΉ ΜΑΜΩΝΗ - ΛΉΔΑ ΙΓΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Σωματειακή 

οργάνωση του Ελληνισμού στή Μικρά Ασία (1861-1922), Αθήνα 2006. 

44. ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός τής Ρουμανίας, σ. 34-36. 

45. Για τή Δοβρουτσά λείπει ακόμη καί σήμερα μία πραγματικά εμπεριστατωμένη μονογραφία, 

ενώ μεγάλο μέρος τής βιβλιογραφίας είναι πολεμικής φύσης, καθώς ή περιοχή ήταν για 

δεκαετίες στόχος τών «εθνικών Ιδεών» τόσο τών Ρουμάνων, όσο καί τών Βουλγάρων. 

'Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι μεγάλο μέρος τών αρχείων τής περιοχής χάθηκε κατά τον 

Α καί Β' παγκόσμιο πόλεμο. Βλ., ωστόσο, Α. RÄDULESCU -1 . BITOIEANU, Istoria Românilor dintre 

Dunäre si Mare, Bucureçti 1979. 

46. Τότε αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα οι ελληνικές κοινότητες στις δύο αυτές πόλεις. Βλ. 

ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 16-18 καί 51-52. 
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σχεδόν καθ' ολοκληρίαν ελληνική δσον άφορα στον πληθυσμό47. 

Ή σύσταση των κοινοτήτων στή Δοβρουτσά εντάσσεται στο πλαίσιο των 

αλλαγών πού προκάλεσε στο εσωτερικό του millet των ορθοδόξων σέ ολη 

τήν αυτοκρατορία ή διπλή πίεση τόσο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων 

(Tanzimat) όσο και, θα λέγαμε κυρίως, ή αυξανόμενη «εθνικοποίηση» τών 

ελληνορθόδοξων και ή ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή τών λαϊκών στή 

διοίκηση του Πατριαρχείου4*. 'Επιπλέον, ιδίως στα Βαλκάνια, ή θρυαλλίδα 

πού οδήγησε στή συγκρότηση κοινοτικών θεσμών φαίνεται οτι ήταν ή 

σύσταση της Βουλγαρικής 'Εξαρχίας και οι ανακατατάξεις πού προκάλεσε 

ή δημιουργία ουσιαστικά ενός δεύτερου ορθόδοξου millet, του βουλγαρι

κού49. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Τούλτσεας ή εφαρμογή τοϋ φιρμα-

νιοΰ της εξαρχίας το 1872 οδήγησε στή σύσταση της «γραικικής ορθοδόξου 

κοινότητος Τούλτσης», με πρόεδρο, φυσικά, τον τοπικό μητροπολίτη τοϋ 

Πατριαρχείου, καθώς ή περιοχή ήταν υπό οθωμανική διοίκηση και εφαρμό

ζονταν οι «Γενικοί Κανονισμοί» της αυτοκρατορίας. Βασικό, ωστόσο, ρόλο 

στή συγκρότηση φαίνεται οτι διαδραμάτισε ό έλληνας ύποπρόξενος, ό 

όποιος άλλωστε είχε προτείνει και τή συνεργασία με τους Ρουμάνους της 

πόλης50. 

Παρά τήν ίδρυση τόσων κοινοτήτων και τήν οικοδόμηση και απρόσκο

πτη λειτουργία τών ελληνικών ναών, πού αναφέραμε, ήταν σαφές κατά τις 

τρεις τελευταίες δεκαετίες τοϋ 19ου αιώνα, οτι ή θέση τών ελληνικών κοινο

τήτων δεν ήταν κατοχυρωμένη, καθώς δέν στηριζόταν σέ κάποιο νομοθέτη-

47. ΜΑΡΚΟΠΟΎΛΟΥ, OL Κεφαλλήνες και οι 'Ιθακήσιοι στή ναυτιλία τοϋ Δουνάβεως, σ. 21-25 και 
ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 37-40. 

48. Ή βιβλιογραφία για τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις είναι πολύ μεγάλη. Βλ. ενδεικτικά, R. 
DAVISON, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton 1963. Για τις εξελίξεις εντός 
του «Γένους» τών ορθοδόξων βασικά έργα είναι της ΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΎΛΟΥ, Μικρά 'Ασία, 
19ος α'ι. - 1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από τό Μιλλέτ τών Ρωμιών στο Ελληνικό 
"Εθνος, Αθήνα 1998, σ. 265-318· ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μεταρρύθμιση και έκκοσμίκευση. Προς 
μία ανασύνθεση της ιστορίας τοϋ Οικουμενικοί' Πατριαρχείου, passim, ένώ χρήσιμη είναι ή 
μελέτη τοϋ Γ. ΤΖΕΔΟΠΟΥΛΟΥ, Νομιμότητα και συλλογική δράση στην 'Οθωμανική Αυτοκρα
τορία. Συνέχειες και νεωτερικά στοιχεία στή διεκδίκηση αιτημάτων άπό τό 16ο στο 19ο 
αιώνα, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Ίστορίας-Άρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστη
μίου Αθηνών. Αθήνα 2003, ιδίως σ. 56-108. 

49. Πρβλ. τις παρατηρήσεις τοϋ Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, 'Εθνικοί ανταγωνισμοί και κοινοτική 
ανασυγκρότηση. Ή ενδοκοινοτική σύγκρουση στή Θεσσαλονίκη (1872-1874) και ή σύνταξη 
τοϋ πρώτου κοινοτικού κανονισμού. Βαλκανικά Σύμμεικτα 10 (1998) 54. 

50. Γιά τήν κοινότητα της Τούλτσεας βλ. ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οί εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 27-29. Για 
τό πλαίσιο της σύστασης της «γραικικης κοινότητος Τούλτσης» ετοιμάζουμε ιδιαίτερη μελέ
τη πού θα δημοσιευθεί στο πλαίσιο τοϋ ως άνω προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II». 



381! ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ 

μα ή σέ διακρατική συμφωνία και γι' αυτόν τον λόγο οι επίτροποι ή έφοροι 

των κοινοτικών συσσωματώσεων αναζητούσαν τρόπους να «εξασφαλί

σουν» τα δικαιώματα τών κοινοτήτων51. Πρακτικά κινήθηκαν σέ δύο κατευ

θύνσεις· είτε αποπειράθηκαν να επιτύχουν τήν αναγνώριση από τή ρουμα

νική κυβέρνηση, εϊτε απευθύνθηκαν στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών 

και «αφιέρωσαν» τους ναούς καί τα άλλα οικοδομήματα της κοινότητας στο 

ελληνικό κράτος. Ή ελληνική κοινότητα της Βραΐλας είχε αποστείλει, ήδη 

άπό το 1874, σημαίνοντα μέλη της στό Βουκουρέστι52. Νωρίτερα, το 1872, οι 

κοινότητες τοϋ 'Ισμαήλ καί του Τζιούρτζιου είχαν «αφιερώσει» τους ναούς 

τους στην ελληνική κυβέρνηση, αποστέλλοντας αιτήσεις στό ελληνικό 

υπουργείο 'Εξωτερικών51. Σέ αυτό το σημείο πρέπει, ωστόσο, να αναφέρου

με οτι όσον άφορα στις ελληνικές κοινότητες της Δοβρουτσάς, ή θέση τους 

φαινόταν περισσότερο κατοχυρωμένη, καθώς ή ρουμανική κυβέρνηση είχε 

ανακοινώσει επισήμως, μετά τήν προσάρτηση της περιοχής το 1878, οτι θα 

σεβαστεί τα δικαιώματα τών κοινοτήτων πού είχαν συσταθεί επί 

'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας54. 

Ωστόσο, ϊσως πιο σημαντική από τή θεσμική «ανασφάλεια» τών ελλη

νικών κοινοτήτων ήταν ή οικονομική πίεση τής τελευταίας δεκαετίας του 

19ου αιώνα. Πολλές ελληνικές κοινότητες, κυρίως μάλιστα εκείνες τοϋ 

εσωτερικού, άρχισαν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, καθώς οι 

οικονομικές συνθήκες είχαν γίνει πιο ρευστές. Τήν οικεία εικόνα τοϋ έλληνα 

ενοικιαστή κτημάτων-arendaç, τοϋ μικρέμπορου καί τοκιστή στα χωριά έχει 

αρχίσει, μέ ολοένα καί αυξανόμενους ρυθμούς, να αντικαθιστά ό Εβραίος, 

askenazim σχεδόν πάντοτε, ή καί ό Ρουμάνος. Στις μεγάλες παραδουνάβιες 

πόλεις τής Βλαχίας, οπού οι ελληνικές κοινότητες ήταν συμπαγείς καί είχαν 

σαφώς πιο συγκροτημένους και ισχυρούς θεσμούς, ένώ οικονομικά στηρίζο

νταν στό εξαγωγικό εμπόριο, στή βιομηχανία καί στή ναυτιλία, ή κρίση φαί

νεται να ήταν λιγότερο εμφανής, αν καί ακόμη καί εκεί στα τέλη τοϋ αιώνα 

ήταν σαφής ή οικονομική δυσχέρεια, όπως διαφαίνεται ανάγλυφα στις λογο

δοσίες τοϋ προέδρου τής ελληνικής κοινότητας Βράίλας Γ. Δ. Κουντούρη55. 

51. Ή συνειδητοποίηση αύτοϋ τοϋ «νομικού κενοϋ» εκφράζεται ανάγλυφα στο άρθρο 3 τοϋ 
Κανονισμού τής εν Καλαφατίιο Έλλην. Κοινότητος, Έν Βουκουρεστίψ 1898, σ. 4. 

52. FiLiP, Comunitatea greacä de la Bräila, σ. 16-19. 

53. ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 148. 
54. G. STREIT, Mémoire sur la question des Communautés Helléniques en Roumanie, 'Αθήναι 

1905, σ. 7 (στο εξής: STREIT, Mémoire). 
55. Ελληνική Κοινότης Βραΐλας. Λογοδοσία τής επιτροπής τής Ελληνικής Κοινότητος άπό τής 

1-ης 'Ιουνίου 1897 μέχρι τής 30 'Απριλίου 1900. Έν Βραΐλα Έκ τοϋ Πρώτου Τυπο-Λιθογρα-
φείου Π. Μ. Πεστεμαλτζιόγλου 1900, σ. 3-6. 
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Σύμφωνα μέ πολλές μαρτυρίες, οι άλλοτε ανθούσες κοινότητες το13 

Τζιούρτζιου και του Καλαφατίου αντιμετώπιζαν τεράστια προβλήματα και 

ό πληθυσμός τους είχε μειωθεί σημαντικά. 

Ή λύση πάντως, στη θεσμική τουλάχιστον διάσταση του προβλήματος, 

δόθηκε μετά από διαπραγματεύσεις. Το πρωτόκολλο πού επισυνάφθηκε 

στην έλληνορουμανική εμπορική σύμβαση της 19ης Δεκεμβρίου 1900 και μέ 

το όποιο αναγνωρίζονταν άπό τή ρουμανική κυβέρνηση 8 ελληνικές κοινό

τητες έθεσε, θεσμικά, σέ στέρεα βάση τή θέση αυτών τών παροικιών56. 

Παρά τήν αναμφισβήτητη πρόοδο πού πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 

χρόνια στή μελέτη του ελληνισμού της Ρουμανίας, είναι νομίζω σαφές οτι 

πάρα πολλές πτυχές της ιστορίας τόσο τών ελληνικών κοινοτήτων όσο και 

πλατύτερα του παροικιακού ελληνισμού στή χώρα παραμένουν ακόμη ανοι

χτές σέ έρευνα. Ή στερεότερη γνώση των υλικών βάσεων της κοινωνικής 

θέσης τών Ελλήνων της Ρουμανίας, ή οικονομική δυναμική τους, άλλα και 

ή φύση της κρίσης πού πλήττει τουλάχιστον κάποιες άπό τις παροικίες στα 

τέλη τοΰ 19ου αιώνα, ή στάση της ρουμανικής κοινωνίας έναντι τών 

Ελλήνων, ή εμπλοκή τού ρουμανικού κράτους στην εκπαιδευτική και κοι

νωνική δραστηριότητα τών κοινοτήτων, οι πολιτικές ιδέες τών πάροικων 

συνιστούν τομείς οπού ή μελέτη θα μπορούσε να ανοίξει νέους δρόμους, ενώ 

ή ένδελεχέστερη γνώση θα μπορούσε νομίζω να φωτίσει καλύτερα και τήν 

πορεία τού παροικιακού ελληνισμού και στα άλλα εθνικά κράτη της νοτιοα

νατολικής Ευρώπης, κυρίως στή Βουλγαρία και δευτερευόντως στή Σερβία. 

Άλλα και σέ ένα πρακτικότερο επίπεδο, ή καταγραφή τών καταστατικών 

κειμένων (κανονισμών) τών κοινοτήτων θα οδηγούσε σέ μία ουσιαστικότε

ρη γνώση τού θεσμικού υπόβαθρου τοΰ παροικιακού ελληνισμού στή 

Ρουμανία. Μέ αυτό το σκεπτικό επιχειρήθηκε στο πλαίσιο τού ερευνητικού 

προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II: «Ελληνικές Κοινότητες και Ευρωπαϊκός 

Κόσμος (13ος-19ος αι.). Μορφές αυτοδιοίκησης, κοινωνική οργάνωση, 

συγκρότηση ταυτοτήτων», πού πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Ίστορίας-

Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τήν επιστημονική εποπτεία 

τών καθηγητριών κ.κ. Ό λ γ α ς Κατσιαρδή-Hering και Αναστασίας 

Παπαδία-Λάλα και τής αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Μαρίας Ευθυμίου, 

αφενός να καταγραφούν όσοι, ανέκδοτοι ή εκδοθέντες, κανονισμοί σώζο

νται και αφετέρου να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες συνολικά για τις 

παροικίες εκείνες πού σέ κάποιο διάστημα τής ιστορίας τους είχαν εξελιχθεί 

56. Συγκεκριμένα αναγνωρίσθηκαν οι κοινότητες τής Βραΐλας, τοΰ Γαλατσίου, τοΰ Τζιούρτζιου, 
τοΰ Καλαφατίου, τοΰ Σουλινά, τής Τούλτσεας, τής Μαγκάλιας και τής Κωνστάντζας. Βλ. 
STREIT, Mémoire, σ. 25-28. 
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σέ κ ο ι ν ό τ η τ ε ς 5 7 . 

Ή έρευνα διεξήχθη τόσο σέ ελληνικές βιβλιοθήκες (Γεννάδειος Βιβλιο

θήκη), οσο και σέ ρουμανικές (Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας), 

όπως επίσης και στο 'Ιστορικό και Διπλωματικό 'Αρχείο τοΰ υπουργείου 

Εξωτερικών. Οι κανονισμοί καταγράφηκαν σέ ηλεκτρονική μορφή, ενώ 

συντάχθηκε και ευρετήριο για τήν ευχερέστερη μελέτη τους. Επιπλέον, 

συγκεντρώθηκαν βασικές πληροφορίες (σύντομο ιστορικό, βιβλιογραφία, 

προκαταρκτική αρχειακή έρευνα) για όσες ελληνικές κοινότητες συστάθη

καν, ακόμη και αν δέν σώζεται κάποιος κανονισμός. 

Ό σ ο ν άφορα στους συλλόγους, στις λέσχες καί στις «αδελφότητες», πού 

είχαν συσταθεί από "Ελληνες στή Ρουμανία, καταγράφηκαν, πάντα μέσα 

στο πλαίσιο τού προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II, πάνω άπό είκοσι τέτοιου 

είδους συσσωματώσεις. Καταγράφηκαν όσα καταστατικά και λογοδοσίες 

υπάρχουν, ενώ συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τή δράση τους, τον χρόνο 

σύστασης καί τον χαρακτήρα τους («φιλόμουσος», «φιλεκπαιδευτικός», 

επαγγελματικός) τόσο άπό αρχειακό ("Ιστορικό Αρχείο 'Εθνικής Τράπεζας 

Ελλάδος, Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών) όσο καί έντυπο υλικό (ελληνικές 

εφημερίδες τής Ρουμανίας: Πατρίς, Σύλλογοι, ΎΙρις, Ελεύθερος Λόγος). 

'Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να καταγραφούν σέ μία βάση δεδομένων τα 

βιβλία πού εκδόθηκαν στα ελληνικά ή άπό "Ελληνες, κατά τήν περίοδο 

1821-1900 στή Ρουμανία. Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί περίπου 220 

βιβλία. Για τήν περίοδο 1821-1864 βάση αποτέλεσε ή «Βιβλιογραφία Γκίνη-

Μέξα»58, ενώ για τις επόμενες δεκαετίες ή βιβλιογραφική καταγραφή τής 

Cornelia Papacostea-Danielopolu59 καί τής Πόπης Πολέμη60. 'Επιπλέον, έγινε 

έρευνα στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, τή Βιβλιοθήκη τοΰ Ε.Λ.Ι.Α, τής Βουλής, 

όπως καί σέ ρουμανικές βιβλιοθήκες. 

Τέλος, κατά τή διάρκεια ερευνητικής αποστολής μας στή Ρουμανία (1 

'Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2005) μελετήθηκαν τα ευρετήρια αρχειακών fonds 

καί αρκετοί φάκελοι εγγράφων στα 'Εθνικά 'Αρχεία τής Ρουμανίας στο 

Βουκουρέστι καί στα 'Εθνικά Αρχεία τών πόλεων Τζιούρτζιου (Giurgiu), 

Γαλατσίου (Galaji), Τούλτσεας (Tulcea), Κωνστάντζας (Constanja) καί Κραϊ-

57. 'Άς σημειώσουμε έδώ οτι δέν επεκτάθηκε, σέ αυτό το στάδιο, ή έρευνα στις κοινότητες-
κομπανίες τής Τρανσυλβανίας, για τις όποιες άλλωστε υπάρχει πλουσιότατη βιβλιογραφία. 

58. Δ. ΓΚΙΝΗΣ - Β. ΜΕΞΑΣ, Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863. 'Αναγραφή τών κατά τήν χρονικήν 
ταύτην περίοδον οπουδήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων καί εντύπων έν γένει, τ. Α'-Γ', 
Αθήναι 1939. 

59. PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Comunitäfile greceçti din Romania, σ. 127-140. 
60. ΠΟΠΗ ΠΟΛΈΜΗ, Ή βιβλιοθήκη τοΰ Ε.Λ.Ι.Α. Ελληνικά βιβλία 1864-1900, πρώτη καταγραφή. 

Αθήνα 1990, passim. 
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όβας (Craiova). 'Επιπλέον, μελετήθηκαν οι συλλογές των ελληνικών βιβλίων 

στις νομαρχιακές βιβλιοθήκες των παραπάνω πόλεων, όπως επίσης και στή 

βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδημίας και στή Νομαρχιακή Βιβλιοθήκη 

της Βραΐλας. Έ ν τέλει, πραγματοποιήθηκε μία προκαταρκτική έρευνα και 

στο αρχείο τής 'Επισκοπής του Κάτω Δουνάβεως (Episcopia Dunärea de Jos) 
στο Γαλάτσι, όπως και στο αρχείο του Δήμου του Βουκουρεστίου. Ή πραγ

ματοποιηθείσα έρευνα κατέστησε σαφέστερη τήν εικόνα μας για τα αρχεία 

των ελληνικών κοινοτήτων πού υπάρχουν στή Ρουμανία, όπως επίσης και 

για τα σχολικά ιδρύματα πού είχαν αυτές οργανώσει. Μελετήθηκαν επίσης 

και αρχεία ελλήνων και έλληνοβλάχων εμπόρων (οίκος 'Αμάν στην 

Κραϊόβα, Χάτζη-Γιάννους στο Βουκουρέστι), αλλά και τραπεζιτών (οίκος 

Χρυσοβελόνη στο Βουκουρέστι). Για τήν ερευνητική αποστολή ακολουθεί 

αναλυτική έκθεση. 

Ή ερευνητική αποστολή στή Ρουμανία (1-31 'Οκτωβρίου 2005) πραγμα

τοποιήθηκε μέ αντικειμενικό στόχο να καταγραφούν αρχειακά σώματα και 

τεκμήρια πού αναφέρονται στις ελληνικές παροικίες τής Ρουμανίας61. 

Στόχος δέν ήταν απλώς και μόνο να καταγραφούν τα αρχειακά σώματα 

εκείνα πού είχαν άμεση σχέση μέ τις ελληνικές κοινότητες, δηλαδή τα αρχεία 

τών κοινοτήτων, εκκλησιών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και ιδιωτικά 

αρχεία ή επιχειρήσεων πού άνηκαν σέ "Ελληνες. 'Επίσης, βασικός στόχος 

ήταν να γίνει μία πρώτη έρευνα και σέ ευρύτερα αρχειακά σύνολα, όπως 

αρχεία δήμων, νομαρχιών, κεντρικών υπηρεσιών, υπουργείων, όσον άφορα 

στο υλικό πού αναφέρεται σέ δραστηριότητες ελλήνων πάροικων. Έ ν τέλει, 

όπως αναφέραμε, καταγράφηκαν και βιβλία πού τυπώθηκαν σέ ρουμανικές 

πόλεις, ιδιαίτερα μάλιστα κοινοτικοί κανονισμοί, καταστατικά συλλόγων και 

αδελφοτήτων, και πού βρίσκονται σήμερα σέ βιβλιοθήκες τής Ρουμανίας. 

Βουκουρέστι (Bucuresti) 

Tò υλικό πού σώζεται στα Κεντρικά 'Ιστορικά Αρχεία τής Ρουμανίας 

(DirecÇia arhivelor istorice centrale, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, Bucuresti) 
είναι πλούσιο σέ όγκο και ποικίλο σέ περιεχόμενο. Περιλαμβάνει τόσο έναν 

61. Γενικά για τον ελληνισμό της Ρουμανίας βλ. ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός της Ρουμανίας, passim· 

PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Comunitarie grecesti din Romania, passim· ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλη

σίες τών Ελλήνων, passim. Μία πιο πρόσφατη συνολική θεώρηση συνιστά το βιβλίο της 

PAULA SCALCÀU, Grecii din Romania, Bucuresti 2003. 



384 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ 

μεγάλο αριθμό από εκκλησιαστικά (μονών και μετοχιών) και Ίδιωτικά-προ-

σωπικά αρχεία, οσο και τα αρχειακά fonds των κεντρικών αρχών, υπηρε

σιών και υπουργείων της Ρουμανίας, μέ την εξαίρεση βέβαια τών αρχείων 

τών υπουργείων Εξωτερικών, «Πολέμου» και Εσωτερικών (ασφαλείας), 

πού φυλάσσονται στα αντίστοιχα υπουργεία και υπηρεσίες. 

Κατ' αρχάς πρέπει να σημειώσουμε δτι δέν διασώζεται στα Κεντρικά 

Ιστορικά 'Αρχεία ένα ξεχωριστό fond της ελληνικής κοινότητας Βουκου

ρεστίου, ή κάποιας άλλης ελληνικής κοινότητας, συλλόγου, ή ελληνικού σχο

λείου τής Ρουμανίας. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες αξιόλογες προσωπικές 

συλλογές-άρχεΐα ελλήνων έμπορων καί πολιτικών προσωπικοτήτων, ένώ 

πολλά έγγραφα καί φάκελοι από τα αρχειακά fonds τών υπουργείων και 

τών κεντρικών υπηρεσιών αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα σέ πτυχές, διοικη

τικές, οικονομικές καί εκπαιδευτικές, τής ιστορίας τών ελληνικών κοινοτή-

των-παροικιών στη χώρα. 

Το κατά πολύ πλουσιότερο καί πλέον ενδιαφέρον προσωπικό αρχείο, 

είναι αυτό του εμπορικού οίκου τού Hagi Ianuç (Hagi Ianuç, Casa comercialä, 

1650-1825). Ό κατάλογος αυτού τού αρχειακού σώματος, τού οποίου ή 

κατάταξη ολοκληρώθηκε στα 1996 από τη Natalia Trandafirescu, 

αποτελείται από 25 τόμους, εκ τών οποίων οι 23 καλύπτουν τήν εμπορική 

αλληλογραφία καί λοιπά λυτά έγγραφα, ένώ οι δύο είναι ευρετήρια τών χει

ρόγραφων κατάστιχων τής εταιρείας. Ό Hagi Ianus, εγκαταστάθηκε στή 

Βλαχία, καί συγκεκριμένα στην Όλτενία (Κραϊόβα), στα τέλη τού 18ου 

αιώνα, όπου καί ανέπτυξε πολυσχιδή εμπορική δραστηριότητα, διατηρώ

ντας εμπορικές σχέσεις μέ έμπορους σέ πολλές πόλεις, όπως μέ τή Βιέννη, τή 

Λειψία, τήν Τεργέστη καί τήν Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, διετέλεσε 

arendas, (ενοικιαστής κτημάτων) τών τσιφλικιών τών Brîncovenau, μιας από τις 

σημαντικότερες αριστοκρατικές οικογένειες τής Βλαχίας, όπως καί τών 

μεγάλων μετοχιών διαφόρων μοναστηριών τού 'Άθω, στην ί'δια περιοχή, 

έφοδιαστής τού οθωμανικού στρατού, φοροεισπράκτορας καί τοκιστής χρη

μάτων. 'Από τα έτη 1650-1772 σώζονται μόλις 6 έγγραφα, ένώ για το διάστη

μα μέχρι το 1805 διατηρούνται 599 (vol. I, Inv. 2303,1650-1805). Στή συντρι

πτική τους πλειοψηφία τα έγγραφα είναι εμπορική αλληλογραφία τών ετών 

1805-1825, δηλαδή από τήν εποχή οπότε ό Hagi Ianus, συνέστησε τήν εμπο

ρική φίρμα «Hagi Ianu§, Costa Petru §i Fra|ii»62. 

Πέρα όμως άπό τήν εξαιρετική, στον πλούτο άλλα καί στην πληρότητα 

62. Το αρχείο του Hagi-Ianus χρησιμοποίησε στή μελέτη του ό Ν. CAMARIANO, Quelques 

renseignements sur la vie et l'activité commerciale de l'Épirote Consta Petru en Oltenie 
(Valachie), Balkan Studies 19 (1978) 313-326. 
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του, περίπτωση πού συνιστά το Fond Hagi Ianuç, υπάρχουν και κάποια άλλα, 

κατά πολύ μικρότερα αρχειακά fonds, εμπορικού χαρακτήρα και της Ιδιας 

περιόδου. "Ενα τέτοιο αρχείο είναι εκείνο τοΰ εμπόρου στο Βουκουρέστι 

'Ανδρέα Ήλιάδη (Fond Andrei Iliadi, 1805-1825, Inv. 1562). Ό Ανδρέας 

Ήλιάδης ήταν υπάλληλος τού σερδάρη Starnati, ενός φαναριώτη αξιωμα

τούχου, αλλά από το 1812 συνεταιρίσθηκε με τον Mihalache, οπότε και ή 

εταιρεία τους ονομάσθηκε «Andrei Iliadi si Mihali sj comp.». Στο fond περι

λαμβάνονται 40 έγγραφα, ή μεγάλη πλειοψηφία των οποίων από τα χρόνια 

1812-1825. Τα περισσότερα είναι εμπορική αλληλογραφία. 

"Ενα άλλο ιδιωτικό αρχείο είναι εκείνο της οικογένειας Σχινά (Fond 

Familia Skinas, 1817-1856, Inv. 1245), μέλος της οποίας ήταν ό γνωστός ιστο

ρικός (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών), πολιτικός και διπλωμάτης 

της οθωνικής περιόδου, Κωνσταντίνος Σχινάςω. Πρόκειται για ένα σχετικά 

μικρό αρχειακό fond, αποτελούμενο από 18 επιστολές, στα γαλλικά και γερ

μανικά, των ετών 1848-1856, όταν ό Κωνσταντίνος Σχινας ήταν πρεσβευτής 

της Ελλάδας στή Βιέννη και τό Μόναχο. Τέλος, υπάρχει και τό αρχείο τού 

Απόστολου Αρσάκη64 (Fond Arsachi Apostol, 1684-1935, Inv. 2178), γιατρού, 

εθνικού ευεργέτη («Αρσάκεια») και σημαντικού πολιτικού παράγοντα της 

παράταξης τών Ρουμάνων συντηρητικών κατά τον 19ο αιώνα, τό όποιο, 

ωστόσο, λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορέσαμε να μελετήσουμε. Επίσης 

λόγω έλλειψης χρόνου δεν ερευνήθηκαν τά fonds άλλων εμπορικών οίκων, 

όπως τοΰ Hagi Pop και τού Stamu, πού έχουν ωστόσο μελετηθεί άπό ρου

μάνους και έλληνες επιστήμονες, μολονότι βέβαια ό πλούτος τους είναι 

τέτοιος ώστε να μπορούν να αποτελέσουν βάση και για άλλες μελέτες65. 

63. Σχετικά με τον Κωνσταντίνο Σχινα, βλ. Θ. ΧΡΉΣΤΟΥ, Κωνσταντίνος Δημητρίου Σχινας (1801-

1857). Ή ζωή καί το έργο του, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, 

'Αθήνα 1996. 

64. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άρσάκης, passim. Χρήσιμη είναι και ή μελέτη του Ν. VÄTÄMANU, Doctorul 

Apostol Arsache (1789-1874), Studia et Acta Musei Nicolae Balcescu 1 (1969) 365-376. 

65. D. LIMONA, Les relations commerciales du Sud-est de l'Europe à la fin du XVIIIe siècle et au 

début du XIXe siècle reflétées dans les documents arhivistiques de Bucarest, Sibiu, Brasov, 

στό: Symposium L'Époque Phanariote, ο.π., σ. 385-399. 'Επιπλέον, ή Michaela Oboroceanu, 

άρχειονόμος στα 'Εθνικά Αρχεία της Κωνστάντζας, έ'χει γράψει διδακτορική διατριβή μέ 

θέμα τον εμπορικό οίκο τών Stamu πού δεν έ'χει εκδοθεί ακόμη. όπως άλλ<υστε και ή διδα

κτορική διατριβή του 'Απόστολου Διαμαντή σχετικά μέ τον εμπορικό οίκο τοΰ Hagi Pop, πού 

επιγράφεται: Types des marchands et d'activité commerciale en Grèce au dix-huitième siècle, 

Paris 2004. Ό τελευταίος ωστόσο χρησιμοποίησε κυρίως εμπορική αλληλογραφία πού βρί

σκεται στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ή ελληνική μετάφραση της διδακτορικής 

διατριβής τοΰ Απόστολου Διαμαντή είναι υπό έκδοση μέ τίτλο: Τύποι εμπόρων καί μορφές 

συνείδησης στή νεώτερη Ελλάδα. 
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Λόγω του τεράστιου όγκου του αρχειακού υλικού των υπουργείων και 

των κεντρικών υπηρεσιών πού φυλάσσεται στα Κεντρικά 'Αρχεία, δέν κατέ

στη εφικτή παρά μόνο μία πρώτη απολύτως στοιχειώδης έρευνα. Μία από 

τις κεντρικές υπηρεσίες, πού συνιστούν πλούσια πηγή πληροφοριών για 

οικονομικά, δημογραφικά και ναυτιλιακά ζητήματα, είναι ή Γενική 

Διεύθυνση Στατιστικής (Direcjia generala a statisticii, 1844-1901, Inv. 430). Tò 
συγκεκριμένο fond περιλαμβάνει πολλούς φακέλους με πλούσια στοιχεία 

τόσο όσον άφορα στή ναυτιλιακή και εμπορική κίνηση της χώρας, στην 

οποία βέβαια οι έλληνες πάροικοι διαδραμάτιζαν έναν πολύ σημαντικό 

ρόλο, όσο και γενικότερα στοιχεία για τήν κίνηση του πληθυσμού στις πόλεις 

της Ρουμανίας66. Ά ς υπογραμμισθεί πάντως ότι τό υλικό είναι σχετικά 

φτωχό για τα έτη 1844-1858. 

Άλλα και στο αρχείο τού υπουργείου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και 

Θρησκευμάτων (Ministeriul de Cultelor §i Instrucpunii, 1878-1909, Inv. 2540-

2543), πού οργανώθηκε συστηματικότερα άπό τό 1878, υπάρχουν πολλοί 

φάκελοι πού αναφέρονται στα ελληνικά σχολεία, τόσο στα κοινοτικά όσο 

και σέ ιδιωτικά67. Ό αριθμός τών αντίστοιχων φακέλων φαίνεται να αυξάνε

ται από τις αρχές της δεκαετίας τού 1890, όταν ή ρουμανική κυβέρνηση 

αποφάσισε να θέσει υπό στενότερο έλεγχο τα «ξένα» σχολεία στή χώρα. 

Ενδεικτικά και μόνο θά αναφέρουμε μερικούς φακέλους άπό τήν πρώτη 

δεκαετία τού 20οΰ αιώνα: 941/1905: Institutul elen de bäie î «Progresul» Bräila, 
939/1905: Scola Comunitari elene Bräila, 1457/1907: Institutul de fete E. Dimopulos, 
964/1905: Institutul Elen Minerva din Galati, 965/1905: Scoli Com. Elene din Galati, 
954/1905: Scoli Com. Elene din Constanta. 

Στα αρχεία τού Δήμου τού Βουκουρεστίου (Direcpa Arhivelor Nazionale a 

Municipului Bucuresti, Bdul Väcäresti, nr. 470, sector 4, Bucureçti) φυλάσσονται 

αξιόλογα αρχειακά σώματα, πού αφορούν στον ελληνισμό τού Βουκου

ρεστίου, αλλά και της Ρουμανίας γενικότερα6*. Κατ' αρχάς στο εν λόγω αρχείο 

66. Πα τή ναυτιλιακή δραστηριότητα τών Ελλήνων στή Ρουμανία βλ. ΦΩΚΆΣ, Οι "Ελληνες εις 
τήν ποταμοπλοΐαν τοΰ Κάτω Δουνάβεως, passim. Πολλές άπό τις στατιστικές στηρίζονται σέ 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δουνάβεως πού έδρευε στο Γαλάτσι. 

67. Πα τήν εκπαίδευση βλ. HÉLÈNE BÉLIA, L'instruction aux communautés grecques de 
Roumanie (1869-1878), Balkan Studies 16 (1975) 5-13 (στο έξης: BÉLIA, L'instruction) και H 
ΙΔΙΑ, Ό Ελληνισμός της Ρουμανίας, σ. 23-32. 

68. Για τήν ελληνική κοινότητα του Βουκουρεστίου βλ. ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός της Ρουμανίας, σ. 
13-15, 25-26, 33-35, και ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 93-110, όπως επίσης και 
ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ Ν. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΑΝΝΗ, Παναγής Ν. Χαροκόπος (1835-1911). Ή ζωή και τό έργο του, 
'Αθήνα 2000. σ. 63-84. Μία μελέτη σχετικά μέ τήν ιστορία της ελληνικής κοινότητας Βου
κουρεστίου, κυρίως κατά τα μεσοπολεμικά χρόνια, ετοιμάζει ή άρχειονόμος Oana Barbalata. 
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διασώζεται έ'να μέρος τοϋ αρχείου του Ελληνικοί] Λυκείου της πόλης (Liceul 

Nr. 14 [Real Umanist, Nr. 12] Mixt Elen, 1914-1977, Fond 1197, Inv. 1623). 

'Αποτελείται άπό 250 αρχειακές ενότητες. Στο αρχείο υπάρχουν τα κατάστι

χα των μητρώων των μαθητών (Registre matricol), άπό το 1919 μέχρι το 1946 

(μέ κενά) και άπό το 1949 μέχρι το 1976 (πλήρη). Τα κατάστιχα αυτά είναι 

30 αρχειακές ενότητες, άλλα πρέπει να ύπογραμμμισθεΐ ότι δέν δίνονται για 

έρευνα. Οι αρχειακές ενότητες 64-105 περιλαμβάνουν την αλληλογραφία 

τοϋ σχολείου για τα έτη 1940-1977. Οι ενότητες 116 έως 133 είναι τα πρα

κτικά τών συνεδριάσεων τοϋ συμβουλίου τών καθηγητών για την περίοδο 

1935-1977 (Consiliul profesorilor-Proces verbal). Συμπερασματικά μπορούμε 

να ποΰμε ότι ή μεγάλη πλειοψηφία τών φακέλων αναφέρεται στην περίοδο 

μετά το 1949. 

Πολΰ πλούσιο και εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι τό αρχείο της Τράπεζας 

Χρυσοβελόνη, πού φυλάσσεται εκεί. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 

αρχειακό σώμα, οχι μόνο γιατί ή συγκεκριμένη τράπεζα ήταν άπό τους ισχυ

ρότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ρουμανίας, ιδιαίτερα μάλι

στα κατά τά μεσοπολεμικά χρόνια, αλλά και γιατί ή οικογένεια 

Χρυσοβελόνη, χιώτικης καταγωγής, είχε λάβει ενεργά μέρος στή ζωή τών 

ελληνικών κοινοτήτων άπό τά τέλη τοϋ 19ου αιώνα69. 'Επιπλέον, είναι ελάχι

στα τά αρχεία ελληνικών επιχειρήσεων πού μας σώζονται, ακόμη και για τον 

20ό αιώνα. Στο αρχείο τής Τράπεζας Χρυσοβελόνη (Banca Chrissoveloni, 

1887-1950, Fond 01012, Inv. 1184-1185) περιλαμβάνονται έγγραφα στή μεγά

λη τους πλειοψηφία άπό τό 1922, άπό τότε δηλαδή πού ή μέχρι τότε οικογε

νειακή τράπεζα έγινε ανώνυμη εταιρεία και μέχρι τό 1950, οπότε και τήν 

εθνικοποίησε τό κομμουνιστικό καθεστώς. Στον πρώτο τόμο τοϋ ευρετηρίου 

απαντούν περιλήψεις τής αλληλογραφίας τής τράπεζας μέ τους πελάτες της, 

πού προέρχονταν και άπό τό εξωτερικό και μάλιστα οχι σπάνια άπό τήν 

Ελλάδα. Ή κατάταξη είναι άνά έτος. Στον δεύτερο τόμο καταγράφονται τά 

αρχεία τών τοπικών παραρτημάτων, τόσο στή Ρουμανία (Bräila, Constanta, 
Galafi, Cluj, Giurgiu) όσο και στο εξωτερικό (Κωνσταντινούπολη, Νέα 

Υόρκη). Μολονότι τό δημοτικό αρχείο περιλαμβάνει τό αρχείο τής τράπε

ζας, όπως ήδη αναφέραμε, μόνο από τήν περίοδο 1922-1950, δηλαδή άπό 

69. Παρά τη σημασία της τράπεζας για τήν οικονομική ιστορία τής Ρουμανίας άλλα κα'ι τη συμ
μετοχή τους στή διοίκηση τών ελληνικών κοινοτήτιυν, δέν υπάρχει κάποια συνολική μελέτη 
για τήν οικογένεια Χρυσοβελόνη. Βλ. ωστόσο, Banca Chrissoveloni societate anonima romàna 
Bucuresti 1920-1948. Documente, 5 KIRSON (έκδ.), Bucuresti 2001, οπού και εκδίδεται μέρος τών 
αρχειακών τεκμηρίων. Ύπό τήν εποπτεία τής κ. Μαρίας Καΐρη διεξάγεται έρευνα σέ 
Ελλάδα και Ρουμανία σχετικά μέ τήν οικογένεια Χρυσοβελόνη. 
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τότε πού ή τράπεζα μετασχηματίσθηκε σε ανώνυμη εταιρεία, ο όγκος τοΰ 

υλικού είναι τεράστιος. Επιπλέον, σώζεται και το ιδιωτικό αρχείο της οικογέ

νειας Χρυσοβελόνη (Familia Chrissoveloni, 1917-1940, Fond 1077, Inv. 1282), 

πού αποτελείται από 101 αρχειακές μονάδες (επιστολές, μέ αλφαβητική 

κατάταξη), γραμμένες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, στα γαλλικά και στα 

αγγλικά. Τα περισσότερα γράμματα απευθύνονται στον Νικόλαο 

Χρυσοβελόνη (1909-1972), εγγονό τοΰ ιδρυτή τής Τράπεζας Ν. Χρυσοβελόνη. 

Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι διατηρείται ακόμη και ένα ελάχι

στο τμήμα τοΰ αρχείου τής Τράπεζας Λάζαρη (Banca Lazaris Bucureçti, 1884-
1931, Fond 01036, Inv. 1209, 1926-1931), ενός από τους σημαντικότερους, κατά 

τα μεσοπολεμικά χρόνια, παράγοντες των ελληνικών κοινοτήτων Βουκου

ρεστίου και Βραΐλας. Συνίσταται από μόλις δύο φακέλους, τον έναν από το 

υποκατάστημα τής Βραΐλας (1929-1931) και τον άλλον από τό υποκατάστη

μα τής Κωνστάντζας (1926-1928). 

'Εξαιρετικά ενδιαφέροντα ήταν και τα αποτελέσματα τής ερευνάς μας 

στη βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας (Calea Victoriei 125, sectorul 1, loc. 

Bucureçti). Ή βιβλιοθήκη διαθέτει πλούσιο σώμα από ελληνικά βιβλία, πού 

τυπώθηκαν κατά τον 19ο αιώνα στή Ρουμανία. Δυστυχώς, τα βιβλία έχουν 

χοορισθεΐ άνά θεματικές κατηγορίες και δέν υπάρχει κάποιος γενικός κατά

λογος. Καταγράφησαν πάντως αρκετά βιβλία, πού εμπλουτίζουν τις πληρο

φορίες μας για τήν ελληνική βιβλιοπαραγωγή, τήν πνευματική και κοινωνική 

ζωή τών ελλήνων πάροικων στή Ρουμανία. Στή βιβλιοθήκη τής 'Ακαδημίας 

φυλάσσεται επίσης ένας αξιόλογος αριθμός από κανονισμούς και λογοδο

σίες διαφόρων ελληνικών κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι λογοδο

σίες τής επιτροπής τής ελληνικής κοινότητας Βραΐλας για τα έτη 1883-1886, 

1886-1889,1889-1892,1897-1900, όπως και ό κανονισμός τοΰ έτους 1890 και 

τό «Σχέδιον Κανονισμού» τής ϊδιας χρονιάς. 'Επιπλέον, στή βιβλιοθήκη βρί

σκονται αντίτυπα τοΰ κανονισμού τής ελληνικής κοινότητας τοΰ 'Ισμαήλ 

{Κανονισμός τής εν Ίσμαηλίψ ελληνικής Κοινότητος 1923, Τύποις «"Εθνους»). 

Αλλά στην ίδια βιβλιοθήκη σώζεται και αξιόλογος αριθμός από καταστα

τικά μερικών από τους πολυάριθμους ελληνικούς συλλόγους πού είχαν 

ιδρυθεί στή Ρουμανία70. Συγκεκριμένα: ό κανονισμός τής Φιλόπτωχου Αδελ

φότητας ή «Πρόνοια», πού είχε ιδρυθεί τό 1888 στο Buzäu τής Βλαχίας 

{Κανονισμός τής εν Βονζαίφ Ελληνικής Φιλόπτωχου Άδελφότητος «Πρό-

70. Πα τους ελληνικούς συλλόγους στή Ρουμανία Οέν έχουν γραφθεί πολλά. Βλ., ωστόσο, 

ΜΠΕΛΙΑ. Ό Ελληνισμός της Ρουμανίας, σ. 32-37· PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Comunitätile 

grece$ti, σ. 23, 92 (ιδίως για τους ελληνικούς συλλόγους Βουκουρεστίου και Κωνστάντζας). 

Πα τό θέμα ετοιμάζουμε 'ιδιαίτερη μελέτη στο πλαίσιο τοΰ προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Π. 
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vota», Βραΐλα Π ρ ώ τ ο ν Τυπο-Λιθ. Περικλέους Μ. Πεστεμαλτζίογλου. 1888), 

τού συλλόγου «Έρμης», πού είχε συσταθεί στο Γαλάτσι το 1896 {Κανονισμός 

τοΰ εν Γαλαζίφ Ελληνικού Σωματείου «Έρμης», Tip. Antoniady 1897), τοΰ 

συλλόγου «Όρφεύς», πού είχε ιδρυθεί στο Βουκουρέστι το 1922 (Κανονισμός 

Ελληνικού Συλλόγου «Όρφέως» Βουκουρεστίου, Τύποις «Νέου Ελληνι

σμού» Βουκουρέστιον 1922). Τέλος, φυλάσσονται και πολλοί κανονισμοί λει

τουργίας ελληνικών ιδιωτικών σχολείων, π ο ύ είχαν ιδρυθεί σέ πόλεις της 

Ρουμανίας, ιδίως κ α τ ά τον 19ο αιώνα. 

Τζιούρτζιου (Giurgiu) 

Ή έρευνα στα 'Εθνικά 'Αρχεία τού «Γεωργίεβου» (Direcpa Judeteanä a 

Arhivelor Nationale Giurgiu, Bdul CFR, nr. 7, loc. Giurgiu, jud. Giurgiu) είχε ως στόχο 

την κ α τ α γ ρ α φ ή υλικού για την ελληνική παροικία της πόλης. "Ελληνες εγκα

τ α σ τ ά θ η κ α ν στο Τζιούρτζιου, μετά τήν ενσωμάτωση του στην ηγεμονία της 

Βλαχίας τό 1831, και ασχολήθηκαν κυρίως με τή ναυτιλία και το εμπόριο 

δημητριακών. 'Επιπλέον ίδρυσαν αρκετά σχολεία. Ή κοινότητα συστάθηκε 

γύρω στά 1863 και οικοδόμησε ναό (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) τό 1864. 

'Αναγνωρίσθηκε επίσημα ά π ό τό ρουμανικό κράτος με τό πρωτόκολλο πού 

επισυνάφθηκε στην έλληνορουμανική εμπορική συνθήκη τού 190071. 

Α π ό τήν έρευνα διαπιστώθηκε ότι δέν σώζεται κάποιο ξεχωριστό αρχει

ακό fond της ελληνικής κοινότητας ή της ελληνικής εκκλησίας. 'Επιπλέον, 

δέν σώζονται προσωπικά ή επαγγελματικά αρχεία μελών της ελληνικής κοι

νότητας. Σέ αυτό τό σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε δτι τα 'Εθνικά 

Α ρ χ ε ί α τού Τζιούρτζιου συστάθηκαν π ρ ο τριών ετών περίπου και ώς εκ 

τούτου δέν έχουν οργανωθεί ακόμη επαρκώς. 

Πέρα, ωστόσο, ά π ό τήν έλλειψη κοινοτικού αρχείου, προβλήματα άνακύ-

71. Ή βιβλιογραφία για τήν ελληνική παροικία στο Τζιούρτζιου είναι πολύ φτωχή, βλ., ωστόσο, 
ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός της Ρουμανίας, σ. 13-15· PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Comunitätile 
grece§ti, σ. 76 και ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες των Ελλήνων, σ. 147-155. Βασικότατη πηγή 
συνολικά για τήν ιστορία της πόλης με πολλές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία και για 
τήν ελληνική κοινότητα είναι ή μονογραφία τού Ι. BOLDESCU, Monografia oraçului Giurgiu, 
Giurgiu 1912, σ. 102-103, 190-192, 201-217. Σχετικά με τήν αναγνώριση της κοινότητας, βλ. 
S ι REIT. Mémoire, σ. 27-28. Για τή σύσταση της ελληνικής κοινότητας τού Τζιούρτζιου και τον 
ανέκδοτο κανονισμό της βλ. μελέτη μας. υπό έκδοση, στο περιοδικό Μνήμων, στο πλαίσιο 
τού ύποέργου «Ελληνικές Κοινότητες και Ευρωπαϊκός Κόσμος (13ος-19ος αι.). Μορφές 
αυτοδιοίκησης, κοινοτική οργάνωση, συγκρότηση ταυτοτήτων» τοΰ προγράμματος ΠΥΘΑ
ΓΟΡΑΣ II. 
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πτουν και ώς προς τα αρχειακά σώματα των τοπικών υπηρεσιών και αρχών. 

Το αρχείο της δημαρχίας (Primaria Oraçului Giurgiu, Fond 24, Inv. 24, 1830-
1941) έχει πολλές ελλείψεις. Έτσι, δεν σώζονται έγγραφα από τα έτη: 1837-

1848,1850-1858,1862-1866,1868-1870, ενώ γενικότερα για τα χρόνια μέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας τοΰ 1880 οι φάκελοι ανά έτος είναι λιγοστοί. Άλλα και το 

αρχείο της αστυνομίας (Politia Oraçului Giurgiu, 1836-1949, Fond 23, Inv. 23) 
έχει τεράστια κενά. Δέν απαντούν καθόλου έγγραφα από την περίοδο 1841-

1918. 

Το πληρέστερο αρχειακό fond είναι της νομαρχίας (Prefettura judefului 

Vlaçca Ocîrmiure, 1831-1864, Fond 18, Inv. 18). Ωστόσο, και εδώ υπάρχουν 

μεγάλες ελλείψεις. Δέν έχουν σωθεί έγγραφα από τα έτη 1841-1843, 1845, 

1847, 1852-1854, 1857, ενώ από τα έτη 1858-1864 είναι μάλλον λιγοστά. 

Πάντως, το αρχείο είναι πλήρες για τη δεκαετία τού 1830 και πλούσιο για τα 

έτη μετά το 1868. Ή μεγάλη πλειονότητα τών έγγραφων και τών φακέλων 

αναφέρεται σέ θέματα αγροτικά, στρατιωτικά, εκλογών και δημόσιας 

υγείας. Είναι καλό να λαμβάνεται υπόψη οτι ή νομαρχία κάλυπτε, όπως 

είναι ευνόητο, όλον τον νομό της Vlaçca και κυρίως τις επαρχίες, και όχι την 

πόλη τού Giurgiu, πού ήταν υπό τον έλεγχο τού δήμου. Πάντως, στο αρχείο 

της νομαρχίας υπάρχουν κάποιοι φάκελοι μέ στοιχεία για τήν ελληνική 

παρουσία στην περιοχή και στην πόλη (πρβλ. ενδεικτικά φακ. 12/1861-1864 

μέ στατιστικά στοιχεία για τους ξένους τού νομού και για τή σύσταση ελλη

νικού προξενικού πρακτορείου στην πόλη τού Giurgiu). 

'Από τα αρχειακά σώματα πού μας πληροφορούν για τήν οικονομική ζωή 

της πόλης, αξιόλογο είναι εκείνο τού 'Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι

μελητηρίου (Camera de Corner̂  §i Industrie, 1870-1948, Fond 30, Inv. 30), άλλα 

για τήν μεσοπολεμική περίοδο, καθώς δέν έχουν σωθεί έγγραφα από τα έτη 

1873-1884, 1884-1925. Κατά πολύ πληρέστερο και σημαντικότερο είναι το 

αρχείο τού Νομαρχιακού Δικαστηρίου, και συγκεκριμένα τού δεύτερου τμή

ματος (Tribunalul Judetului Vlaçca, Secfiunea ΑΠΑ, 1884-1947, Fond 25, Inv. 273), 

όπου υπάρχουν τα κατάστιχα έγγραφων τών «ατομικών» εταιρειών από το 

1884. 'Ανάμεσα στους ιδιοκτήτες τών εταιρειών, κυρίως έμποροι σιτηρών και 

πλοιοκτήτες, υπάρχουν και πολλοί Έλληνες, αν και το γεγονός οτι δέν 

δηλώνεται εθνικότητα δυσκολεύει σαφώς τήν έρευνα72. 

72. Άς σημειωθεί πάντως οτι κάποιοι υπογράφουν στα ελληνικά. 'Ανάμεσα στα ελληνικά ονόμα
τα εμπόρων δημητριακών πού συναντούμε είναι αυτά τοΰ 'Ιωάννη Σταθάτου και τοΰ 
Χαράλαμπου Παπαντωνάτου. 
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Γαλάτσι (Galafi) 

Ή αποστολή στα Εθνικά Αρχεία στο Γαλάτσι (Direc|ia Jude^eanä a 
Arhivelor Nafionale Galani, Strada Constructorilor nr. 2, loc. Gala|i, jud. Galani) είχε 

ώς στόχο να ερευνηθούν αρχειακά fonds και έγγραφα αναφερόμενα στην 

ελληνική παροικία αυτού του σημαντικού ναυτιλιακού, εμπορικού καί βιο

μηχανικοί] .κέντρου της Ρουμανίας. Το «Γαλάζιον» ήταν ένα άπό τα σημα

ντικότερα κέντρα της ελληνικής διασποράς στή χώρα, με κοινότητα οργα

νωμένη από το 1864, ενώ ή ελληνική παρουσία στην πόλη ήταν κατά πολύ 

παλαιότερη. "Ηδη άπό τή φαναριωτική περίοδο είχαν εγκατασταθεί στο 

Γαλάτσι πολλοί έλληνες έμποροι, κυρίως άπό τήν Κεφαλλονιά καί τήν 

Ιθάκη, ενώ λειτουργούσε καί ελληνικό σχολείο. Άπό τό 1829, χάρη στην 

τεράστια ανάπτυξη πού γνώρισαν οι εξαγωγές σιτηρών καί ξυλείας άπό τό 

λιμάνι, ό αριθμός τους αυξήθηκε καί σύμφωνα μέ ορισμένες πληροφορίες 

πλησίαζαν, στα τέλη τού 19ου αιώνα, τους 4000. Άπό τό 1864 είχαν συστή

σει κοινότητα καί ανεγείρει τον ελληνικό ναό (Μεταμορφώσεως τού 

Σωτήρος), ενώ αναγνωρίσθηκαν άπό τή ρουμανική κυβέρνηση μέ τό πρω

τόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου 1900". 

Στα αρχεία δέν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο fond της ελληνικής κοινότητας, 

ή της ελληνικής εκκλησίας. Διατηρείται ωστόσο ένα μέρος τού αρχείου τού 

ελληνικού κοινοτικού σχολείου (Scoala Comunitä|ii Elene Galati, 1891-1951, Fond 
476, Inv. 470), πού αποτελείται άπό 50 αρχειακές μονάδες. Αυτές οι αρχειακές 

μονάδες είναι βιβλία εγγραφών (9/1904-1920: Registri! de inseriere a çcolii de fete 
din anii scolari [παρθεναγωγείο], 17/1911-1913: Registru de inseriere a elevilor 

[άρρεναγωγεΐο]), πρακτικά συνεδριάσεων τών καθηγητών, κατάλογοι μέσων 

όρων (βαθμολογιών). Ό σ ο ν άφορα στους καταλόγους τών μέσων όρων θα 

πρέπει να αναφέρουμε οτι δυστυχώς δέν επιτρέπεται να δοθεί, σύμφωνα μέ 

τον κανονισμό λειτουργίας τών αρχείων της Ρουμανίας, αυτό τό υλικό στους 

ερευνητές. Ό π ω ς φαίνεται άπό τον σχετικά μικρό αριθμό τών έγγραφων καί 

κατάστιχων πού σώθηκαν, πρέπει να θεωρήσουμε τό μεγαλύτερο μέρος τού 

αρχείου τών κοινοτικών σχολείων χαμένο. 'Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή άπώ-

73. Ή βιβλιογραφία για τήν ελληνική εγκατάσταση στο Γαλάτσι, μολονότι δέν είναι επαρκής, 
είναι σαφώς πλουσιότερη άπ' οτι για άλλες ελληνικές παροικίες της Ρουμανίας. Βλ. ΜΠΕΛΙΑ, 
Ό Ελληνισμός της Ρουμανίας, σ. 13-15,18, 20-23· PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Comunitarie 
grecesti, σ. 61-62.75-76,85-89· ΚΟΥΡΕΑΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 162-174. Πολύτιμα 
στοιχεία για τις οικονομικές δραστηριότητες τών Ελλήνων του Γαλατσίου στο ΦΩΚΆΣ, Οι 
"Ελληνες ε'ις τήν ποταμοπλοΐαν τοϋ Δουνάβεως, passim και CERNOVODEANU, L'activité des 
maisons de commerce et des négociants Ioniens du Bas-Danube, passim. 
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λεία της αλληλογραφίας της διεύθυνσης τού σχολείου74. 

Στα αρχειακά fonds των κεντρικών άρχων της πόλης, δηλαδή σε εκείνο 

της δημαρχίας (Primaria Orasului Galafi, 1832-1945, Fond 4, Inv. 1) και της 

νομαρχίας (Prefectura judetului Covurlui, 1848-1950, Fond 16, Inv. 10), διασώζο

νται έγγραφα αναφερόμενα στην ελληνική παροικία της πόλης, κυρίως όσα 

αφορούν στις σχέσεις της κοινότητας με το κράτος. 'Ιδιαίτερα σημαντικό 

έγγραφο είναι ή άδεια τοϋ υπουργείου Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως, 

προκειμένου να οικοδομηθεί από μέρους της κοινότητας ή ελληνική εκκλη

σία" (Primaria Oraçului Galati, 43/1865, f. 5). Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το 

αρχειακό fond της νομαρχίας είναι πολύ φτωχό για τήν περίοδο 1848-1880, 

καθώς δεν σώζονται έγγραφα από τα έτη 1849-1856,1858-1862,1865-1879. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και τη μικρή ιδιωτική συλλογή τοϋ μεγάλου 

ενοικιαστή γης (arendas) στον νομό τοϋ Covurlui, δηλαδή στην περιφέρεια 

τοϋ Γαλατσίου, Α. Iconomu (Colecfia personalä Iconomu, 1892-1930, Fond 415, 
Inv. 223), πού ήταν ελληνικής καταγωγής. Ή συλλογή αποτελείται από 33 

αρχειακές μονάδες, κυρίως επιστολές της περιόδου 1892-1905, πού είναι 

γραμμένες στα γαλλικά. Έ ν α μέρος (άρ. 2-8, 10-11, 13-18) τών επιστολών 

έχουν τόπο προέλευσης τήν 'Αθήνα. 

'Επιπλέον, στα 'Εθνικά 'Αρχεία τοϋ Γαλατσίου φυλάσσεται καί τό αρχείο, 

ή μάλλον μέρος τοϋ αρχείου, τοϋ Ε.Α.Μ. Γαλατσίου (Uniunea Patrioticä Elenä-
Filiala Galafi, 1948-1949, Fond 874, Inv. 959). Τό αρχείο περιλαμβάνει μεγάλο 

τμήμα τών πρακτικών, τών αναφορών στις κεντρικές αρχές καί τών σχεδίων 

εργασίας τής 'Ένωσης. Μέρος τοϋ υλικού άφορα στην, προβληματική, σχέση 

τοϋ Ε.Α.Μ. με τήν ελληνική κοινότητα Γαλατσίου. 'Αξίζει να σημειωθεί ότι ή 

γλώσσα τής μεγάλης πλειοψηφίας τών εγγράφων είναι ή ρουμανική. 

Πολύ σημαντικό για τήν οικονομική δραστηριότητα τών ελλήνων εμπό

ρων, ναυτικών καί εφοπλιστών είναι τό αρχείο τής Ευρωπαϊκής 'Επιτροπής 

Δουνάβεως76 (Comisia Europeanä a Dunärii [C.E.D.], 1856-1949, Fond 84, Inv. 37), 

74. Πληροφορίες γιά τήν ελληνική εκπαίδευση στο Γαλάτσι στή BÉLIA, L'instruction, σ. 9-10, 

PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Comunitätile greceçti, σ. 85-89 καί Χ. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ, Τό Ελληνικό 

'Εκπαιδευτήριο Βενιέρη στό Γαλάτσι τής Ρουμανίας (1857-1899). στό: Θητεία. Τιμητικό αφιέ

ρωμα στον Καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, 'Αθήνα 2002, σ. 447-456. 

75. Για τήν ιστορία τοϋ ναού βλ. καί τήν ειδική μελέτη τοϋ π. Β. ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Ή ιστορία τοϋ 

ελληνικού ναοϋ τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σοοτήρος στό Γαλάτσι, Θεσσαλονίκη 2005 (τό κεί

μενο καί στά ρουμανικά). "Εκδοση τής άδειας τοϋ υπουργείου Παιδείας στό Direc\ia 

Generala α Arhivelor Statului din R.S.R, Tezaur documentar gàlìi\ean, Bucure§ti 1988, σ. 178. 

76. Ή βιβλιογραφία για τήν Ευρωπαϊκή 'Επιτροπή Δουνάβεως είναι τεράστια, βλ. ενδεικτικά La 

Commission Européenne du Danube et son oeuvre de 1856 à 1931, Paris 193Γ STANCIU, 

Romania sj Comisia Europeanä a Dunärii, όπου καί πλούσια βιβλιογραφία, σ. 355-363. 
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μέ αναλυτικές στατιστικές, ανά έτος, για την κίνηση των σημαντικότερων 

λιμένων του Δούναβη, και μάλιστα και για τα χρόνια πριν την ίδρυση της 

Επιτροπής. Επιπλέον, όπως είναι ευνόητο, στο αρχείο αυτό περιλαμβάνο

νται έγγραφα πού δίνουν πληροφορίες και για άλλες ελληνικές παροικίες 

της Ρουμανίας, όπως για τον Σουλινά, τη Βράίλα, την Τούλτσεα, και ϊσως και 

για περισσότερες. Στα Εθνικά 'Αρχεία Γαλατσίου φυλάσσεται και ή βιβλιο

θήκη τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δουνάβεως, πολύτιμη για την εμπορική 

και ναυτιλιακή ιστορία τής περιοχής. 

Στην 'Επισκοπή τού Κάτω Δουνάβεοίς (Dunärea de Jos), πού έχει τήν έδρα 

της στο Γαλάτσι (Str. Domneasca 104, loc. Gala|i, jud. Galati), σώζεται ένα μέρος 

τού αρχείου τής 'Επισκοπής. 'Από τή μελέτη του καταλόγου τού αρχείου, 

πού περιλαμβάνει συνολικά 3319 φακέλους και έγγραφα, κατέστη σαφές οτι 

ή 'Επισκοπή έχει τήν αλληλογραφία των ελληνικών εκκλησιών τής Βραΐλας, 

τού Γαλατσίου, τής Τούλτσεας και τού Σουλινά, δηλαδή τών πόλεων εκείνων 

πού ανήκαν στο «κλίμα» της, μέ τήν κεντρική διοίκηση. Συγκεκριμένα, υπάρ

χουν φάκελοι μέ τίτλο: «Bisericile grece, bulgare, ruse», άπό τα έτη 1879-1915, 

1926 και 1928-1930, μέ τήν εξαίρεση τών ετών 1883,1897-1898. Αλλά και από 

τα προγενέστερα χρόνια απαντούν φάκελοι, πού αναφέρονται στην οικοδό

μηση και τή διοίκηση τών ελληνικών ναών Βραΐλας και Γαλατσίου. 

'Ενδεικτικά αναφέρουμε τους φακέλους: 194/1863: Incuvin^area guvernului 

grecilor din Bräila a-si construi ο bisericä, 641/1866: Sfinfirea paraclisului elen din 
Galani, 1131/1871-1872: Numirea arhim. Grigorie Gogos in Bräila la bis. Elena, 
1360/1875: Instalarea pr. Gh. Caliga la bis. Elena din Galani. 

Τούλτσεα (Tulcea) 

Ή έρευνα στά 'Εθνικά Αρχεία τής Τούλτσεας (Directia Judeteanä a 
Arhivelor Nationale Tulcea, Str. Isaccei, nr. 173, loc. Tulcea, jud. Tulcea) είχε ως 

στόχο τήν καταγραφή υλικού για τις ελληνικές παροικίες τής Τούλτσεας και 

τού Σουλινα, πού ήταν επίσημα αναγνωρισμένες άπό το ρουμανικό κράτος 

μέ το πρωτόκολλο τού 1900, και όπου υπήρχαν οργανωμένες κοινότητες άπό 

τα μέσα τού 19ου αιώνα77. Δευτερευόντως έγινε έρευνα και για τήν αγροτική 

77. Για τήν ελληνική παροικία τής Τούλτσεας βλ. ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ. Οι εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 26-

29 και BAUMANN, Prezen{a elenilor la Tulcea, passim. Για τήν ελληνική παροικία του Σουλινα. 

βλ. ΜΑΡΚΟΠΟΎΛΟΥ, Οι Κεφαλλήνες και οι Ιθακήσιοι στή ναυτιλία του Δουνάβεως, passim 

άλλα ιδίως σ. 21-25· P. COVACEF, Cimitiriu viu delà Sulina, Constata 2003' ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι 

εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 36-49. Χρήσιμα και οσα γράφουν οι ΜΕΤΑΞΑΣ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Έλλη-
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ελληνική κοινότητα του Alibekioi (σήμερα Izvoarele, κατά τον μεσοπόλεμο 

Regele Ferdinand Ι), πού είχε κατά πάσα πιθανότητα συσταθεί από "Ελλη

νες, προερχόμενους άπό τή Θράκη, πού ακολούθησαν τα ρωσικά στρατεύ

ματα μετά το τέλος του ρωσοτουρκικοΰ πολέμου τοϋ 1828-182978. 

Στα 'Εθνικά 'Αρχεία της Τούλτσεας δεν διασώζεται παρά μόνο ένα βιβλίο 

βαπτίσεων άπό τήν ελληνική εκκλησία τοϋ Ευαγγελισμού της ίδιας πόλης, των 

ετών 1891-1904 (Colecpa Fonduri parohiale 1847-1949, Inv. 64, 1/Biserica greceascä 
Buna-vestire din Tulcea, Acte de naçte 1891-1893). Συγκεκριμένα έχουμε: α) 

έγγραφες άρ. 3-367 (25 Αυγούστου 1891 -1 Αυγούστου 1900), f. 1-265, άπό οπού 

όμως λείπουν οι έγγραφες υπ' αρ. 199-298, β) έγγραφες άρ. 1-6 (13 Απριλίου 

1902 -10 'Ιουλίου 1902), f. 266-271, γ) έγγραφες άρ. 1-24 (20 Δεκεμβρίου 1902 -

20 Φεβρουαρίου 1904), f. 272-295. Τέλος, στο βιβλίο βρίσκονται και 8 «Buletin 

de Nascere» τοΰ 1893, δηλαδή έγγραφες γεννήσεων άπό το ληξιαρχείο της 

Tulcea, f. 296-303. Στο recto αυτών τών έγγραφων υπάρχει και ή δήλωση βαπτί-

σεως στα ελληνικά, με τήν υπογραφή τού εφημέριου74. 'Έγγραφα άπό το αρχείο 

της ελληνικής κοινότητας Τούλτσεας δέν εντοπίσθηκαν. 

Ή μελέτη τών υπόλοιπων αρχειακών σωμάτων κατέστησε σαφές το πόσο 

φτωχά είναι τα αρχεία για τα χρόνια μέχρι τον μεσοπόλεμο. Ουσιαστικά δέν 

υπάρχουν έγγραφα για τήν περίοδο μέχρι τήν ενσωμάτωση της πόλης στο 

ρουμανικό κράτος, δηλαδή μέχρι το 1878, με τήν εξαίρεση ελάχιστων έγγρα

φων, τουρκικών, άπό τα μέσα τού 19ου αιώνα. 'Επιπλέον, τό αρχείο της 

δημαρχίας της Τούλτσεας (Primaria oraçului Tulcea, 1883-1915), πού βρίσκε

ται υπό ανακατάταξη, έχει, σύμφωνα με το παλαιότερο ευρετήριο, τεράστια 

κενά. Συγκεκριμένα δέν υπάρχουν καθόλου έγγραφα άπό τα έτη 1878-1882, 

ένώ για τήν περίοδο 1883-1937 διαθέτει ουσιαστικά μόνο τα κατάστιχα πλη

ρωμών τών υπαλλήλων τού δήμου. Ώ ς προς τό αρχείο της νομαρχίας 

(Prefecture Jude|ului Tulcea, 1890-1949, Fond 4, Inv. 1), δέν σώζονται έγγραφα 

άπό τήν περίοδο 1878-1889, ένώ άπό τα έτη 1890-1900 σώζονται μόλις 8 

φάκελοι. Τό αρχείο είναι πληρέστερο άπό τό 1916. Από τα χρόνια τού μεσο

πολέμου φυλάσσονται κάποιοι φάκελοι μέ ενδιαφέροντα στατιστικά στοι-

νικαί παροικίαι Ρωσσίας και Ρωμουνίας, σ. 120-122. Σχετικά μέ τήν αναγνώριση τους άπό το 

ρουμανικό κράτος βλ. STREIT, Mémoire, σ. 26-27. 

78. Ν. BONJUG, Note asupra «grecilor» din satul Regele Ferdinand I (Alibechioi), Analele 

Dobrogei 10 (1929) 273-289 και Ν. BRÄTESCU, Câteva notite despre «Grecii» din satul Regele 

Ferdinand (fost Alibechioi în jud. Tulcea), Analele Dobrogei 10 (1929) 268-272. 

79. "Ας σημειωθεί έδώ δτι ό Viktor Henrich Baumann χρησιμοποίησε εκτεταμένα τα registre 

civile της δημαρχίας και οχι τό βιβλίο βαπτίσεων, προκειμένου να ανασυστήσει τα γενεαλο

γικά δέντρα πολλών σημαντικών ελληνικών οικογενειών της Τούλτσεας, βλ. BAUMANN, 

Prezenta elenilor, σ. 35-92. 
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χεΐα (βλ. ενδεικτικά 105/1919, 116/1919, 133/1920, 229/1923, 230/1923). 

Μολονότι τα στοιχεία αναφέρονται κυρίως σέ χωριά του νομού και όχι στην 

Τούλτσεα ή τον Σουλινά, μία πιο εκτεταμένη μελέτη θα μπορούσε να αποκα

λύψει, ενδεχομένως, σημαντικά στοιχεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το Διοικητικό Γραφείο για ξένους-διαβατήρια (Biroul Administrativ de Stat, 

Sträini, Paçapoarte, Repatriap, Colonisti), πού περιλαμβάνει 398 φακέλους, εκ 

των οποίων οι υπ' αρ. 172-398 είναι οι προσωπικοί φάκελοι διαφόρων ξένων 

υπηκόων, κατοίκων της Τούλτσεας. "Ενας μεγάλος αριθμός αυτών των 

φακέλων αναφέρεται σέ έλληνες υπηκόους. 

'Αξιόλογο είναι τέλος το αρχείο του 'Εμπορικού και Βιομηχανικού 

'Επιμελητηρίου της Τούλτσεας (Camera de Corner! §i Industrie Tulcea, 1925-

1949, Inv. 10), πού είχε ιδρυθεί τό 1909. 'Από την περίοδο 1909-1924 δεν έχουν 

διασωθεί έγγραφα, άλλα για τα μεσοπολεμικά χρόνια τό fond είναι σέ σημα

ντικό βαθμό πλήρες. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικονομική δράση των 

πάροικων παρουσιάζουν προσωπικοί φάκελοι Ελλήνων πού ήταν μέλη τού 

'Επιμελητηρίου. 

Ό σ ο ν άφορα στην ελληνική παροικία τού Σουλινά, τα έγγραφα πού 

σώζονται στα 'Εθνικά 'Αρχεία της Τούλτσεας είναι σχετικά ολιγάριθμα. 

'Επιπλέον, τό αρχείο της δημαρχίας της πόλεως Σουλινά (Primaria oraçului 
Sulina, 1880-1968, Inv. 173), ή μελέτη τού όποιου θά μπορούσε να μας βοηθή

σει σημαντικά, είναι υπό επεξεργασία και δέν δίνεται σέ ερευνητές, ούτε 

μέρος τού υλικού άλλα ούτε και τό ευρετήριο. 'Από τα εκκλησιαστικά αρχεία 

της πόλης σώζεται μόνο ένα βιβλίο βαπτίσεων, γάμων και κηδειών γιά τα έτη 

1890-1894 άπό τον καθεδρικό ναό τού Άγιου Νικολάου (Colectia Fondiari 

parohiale 1847-1949, Inv. 64, 2/Parohia bisericii «Sfìntu Nicolae» din Sulina: 10/1890 
Registru matricol de botezap, cununap' sj înmormîntati). Ό ναός αυτός δέν πρέπει 

να συγχέεται μέ τον ομώνυμο ναό πού είχε χτίσει ή ελληνική κοινότητα80. 

Πάντως και σέ αυτό τό βιβλίο υπάρχουν εγγραφές γιά ελληνικές οικογένειες. 

Τέλος, τό αρχείο τής Cäpitänia τού λιμανιού τού Σουλινά (Cäpitänia portului 
Sulina, 1930-1972, Inv. 84) είναι πολύ φτωχό γιά τήν προπολεμική περίοδο 

(μόλις 10 φάκελοι γιά τήν περίοδο 1930-1940) και μέ έγγραφα καθαρά αστυ

νομικού (λιμενικού) και όχι εμπορικού χαρακτήρα. Ό π ω ς αναφέραμε, 

κάποιο υλικό σχετικό μέ τήν παροικία τού Σουλινά εντοπίσαμε στο αρχειακό 

σώμα τής νομαρχίας. Τέλος, μολονότι φυλάσσονται κοινοτικά αρχεία γιά τα 

περισσότερα άπό τα χωριά τού νομού τής Tulcea, γιά τό Alibekioi δέν εντο

πίσαμε κάποιο ξεχωριστό fond. Φυλάσσονται ωστόσο ενδιαφέροντα έγγρα

φα, κυρίως στατιστικού χαρακτήρα, στο fond τής νομαρχίας. 

80. Βλ. ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες των Ελλήνων, σ. 39. 



3% ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ 

Κωνστάντζα (Constanta) 

Ή έρευνα στα Εθνικά Αρχεία Κωνστάντζας (Direcçia Judefeanä a 
Arhivelor Nafionale Constanfa, Str.$tefan cel Mare nr. 121, loc. Constanfa, jud. 
Constanta) εστιάσθηκε κατ' αρχάς στη μελέτη τοΰ αρχείου της Ελληνικής 

Κοινότητας Κωνστάντζας81 πού φυλάσσεται εκεί (Comunitatea Greacä 
Constanta, 1862-1935, Fond 178, Inv. 177). Tò αρχείο της ελληνικής κοινότητας 

αποτελείται από 16 αρχειακές ενότητες, με έγγραφα τής περιόδου από το 

1862 (έτος έκδοσης του φιρμανίου*2 βάσει του οποίου επιτρεπόταν ή οικοδό

μηση του ελληνικού ναοΰ" τής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος) ως το 1968. 

Παρά, ωστόσο, το μεγάλο χρονικό άνυσμα δέν σώζεται παρά ένας πολύ 

μικρός αριθμός επιστολών, έγγραφων και κοινοτικών βιβλίων, ενώ 9 άπό τις 

αρχειακές ενότητες δέν δίνονται προς μελέτη81. Ό σημαντικότερος φάκελος 

είναι ό υπ' αρ. 1 (Dosar de corespondenfä în limba greacä, 1922-1968, f. 43), ό 

όποιος περιλαμβάνει 23 επιστολές, τηλεγραφήματα, πρακτικά, ακόμη και 

προσωπικά σημειώματα, χωρίς χρονολογική σειρά. Ό δε φάκελος υπ' άρ. 2 

(Corespondent ci acte în legatura cu çcoala greacä, 1892-1921, f. 20) περιλαμβά

νει μόλις 15 επιστολές και σημειώματα, σχετικά μέ τή λειτουργία του ελληνι

κού σχολείου. Άπό τα έγγραφα και τις επιστολές τών δύο φακέλων κάποια, 

αν και σίγουρα όχι ολα, παρέχουν πληροφορίες για τή σύσταση τής κοινό

τητας και τή λειτουργία της τόν 20ό αιώνα. 'Επίσης, σώζονται και δύο βιβλία 

βαπτίσεων τών ετών 1881-1894 (Registru de botezaçi, 1881-1894) και 1904-1912 

(Registru de botezafi, 1904-1912). 

Στα αρχειακά fonds τών κεντρικών αρχών τής πόλης, δηλαδή του δήμου 

και τής νομαρχίας, υπάρχουν κάποια έγγραφα και φάκελοι, πού αναφέρο

νται στή λειτουργία τής ελληνικής κοινότητας, άν και πρέπει να υπογραμμί

σουμε δτι, όπως παντού στή Δοβρουτσά, οι ελλείψεις είναι τεράστιες, ενώ 

δέν σώζονται παρά ελάχιστα έγγραφα για τήν περίοδο πριν τήν ενσωμάτω

ση τής περιοχής στή Ρουμανία. Ό σ ο ν άφορα στο αρχειακό σώμα τής νομαρ-

81. Ή βασικότερη μελέτη για τήν ελληνική κοινότητα Κωνστάντζας παραμένει του ΜΑΝΕΣΗ, Ή 

ελληνική κοινότης Κωνστάντζης Ρουμανίας, passim, βλ. ωστόσο και PAPACOSTEA-

DANIELOPOLU, Comunitajile grecesti, σ. 75.90-92· ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οί εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 15-

20. Για τήν αναγνώριση τής κοινότητας άπό τό ρουμανικό κράτος, βλ. STREIT, Mémoire, σ. 27. 

82. Έκδοση του φιρμανιοΰ, Μ Α Ν Ε Σ Η Σ , Ή ελληνική κοινότης Κωνστάντζης Ρουμανίας, σ. 86-88. 

83. Δέν δίνονται προς μελέτη πράξεις αγοραπωλησιών στα τουρκικά και ελληνικά (6 στον 

αριθμό), ένα κατάστιχο δωρεών προς τήν κοινότητα και τό βιβλίο τών βαπτίσεων τών ετών 

1904-1912. Επίσης δέν δίνεται προς μελέτη και ένα album μέ φωτογραφίες εκκλησιών τής 

Δοβρουτσάς. 
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χίας (Prefecture Judefului Constanta, 1897-1950, Fond 73, Inv. 27), οφείλουμε να 

αναφέρουμε οτι καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του Α' και του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου, σχεδόν ολα τα έγγραφα της περιόδου 1878-1905, ενώ 

για τα χρόνια μέχρι τό 1919 σώζονται μόνο οι προϋπολογισμοί και οι λογα

ριασμοί της διοίκησης της νομαρχίας. Τό αρχείο της δημαρχίας (Primaria 

Constanta, 1878-1950, Fond 34, Inv. 16) διατηρείται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. 

"Ετσι, υπάρχουν έγγραφα και φάκελοι άπό την ίδρυση του δήμου της 

Constanta, τό 1878, έστω και αν για κάποιες χρονιές τα έγγραφα είναι ολιγά

ριθμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική παροικία παρουσιάζουν διά

φοροι φάκελοι μέ στατιστικά στοιχεία (πρβλ. ενδεικτικά 17/1880, 19/1880, 

26/1883,2/1899), όπως επίσης και ή αλληλογραφία σχετικά μέ τό σχολείο και 

τήν εκκλησία της κοινότητας (16/1882). Πιο ενδελεχής μελέτη θα μπορούσε 

νά αποκαλύψει πολλά ενδιαφέροντα έγγραφα. 

Τέλος, αξίζει νά αναφέρουμε οτι φυλάσσεται στα αρχεία της 

Κωνστάντζας και τό αρχείο του Ε.Α.Μ. Κωνστάντζας, πού συγκροτήθηκε 

μεταπολεμικά και επιβίωσε μέχρι τό 1953 (Comitetul democratic grec, 1946-

1953, Fond 455, Inv. 530). Tò fond αποτελείται από 40 αρχειακές ενότητες και 

περιλαμβάνει αναφορές, πρακτικά τών συνεδριάσεων της επιτροπής, 

ονομαστικούς κατάλογους τών μελών τού Ε.Α.Μ. και άλλο ποικίλο υλικό. 

Στο Γενικό Προξενείο της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κωνστάντζα 

(str. Aristidi Karatziali nr. 18-20, loc. Constanta, jud. Constanta) φυλάσσονται αρκετά 

άπό τα προξενικά βιβλία τών ελληνικών ύποπροξενείων και προξενείων, 

πού είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν στή Ρουμανία κατά τον 19ο και 20ό 

αιώνα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο μητρώα ελλήνων υπηκόων άπό τό 

ύποπροξενεΐο Τούλτσεας, τό «1 Τουλτσίου» και τό «2 Τουλτσίου», τών ετών 

1874-1879 και 1866-1872 αντίστοιχα. Τέλος, υπάρχουν και τρία βιβλία-μη-

τρώα άπό τό ύποπροξενεΐο τού Σουλινά, τών ετών 1912-1937. Είναι σαφές, 

οτι δέν έχουν συγκεντροοθεΐ στο Γενικό Προξενείο ολα τα μητρώα πού είχαν 

συντάξει οι πρόξενοι και ύποπρόξενοι, και γι' αυτό ή έρευνα πρέπει νά προσ

ανατολισθεί και στα αρχεία τού ελληνικού υπουργείου 'Εξωτερικών84. 

Κραΐόβα (Craiova) 

Ή έρευνα στα 'Εθνικά Αρχεία τού νομού Dolj, πού έχουν τήν έδρα τους 

στην πόλη τής Κραϊόβας, στην Όλτενία (Directia Judeteanä a Arhivelor 

84. Πα τα ελληνικά προξενεία, ύποπροξενεΐο και προξενικά πρακτορεία στή Ρουμανία, βλ. 
ΜΠΕΛΙΑ, Ό Ελληνισμός της Ρουμανίας, σ. 49-55. 
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Nazionale din Dolj, St. Libertäfii 3, loc. Craiova, jud. Dolj), ε ίχε ω ς σ τ ό χ ο κ υ ρ ί ω ς 

την καταγραφή του αρχειακού υλικού πού αναφέρεται στην ελληνική κοι

νότητα της πόλεως του Καλαφατίου, ενός μικροί] παραδουνάβιου λιμανιού 

στα νότια του νομού, πού είχε ιδρυθεί στα 1869-1870 και είχε αναγνωρισθεί 

από τή ρουμανική κυβέρνηση με το πρωτόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου του 

190085. "Ενας επιπλέον στόχος ήταν ή μελέτη γενικότερα αρχειακών ή άλλων 

τεκμηρίων αναφερόμενων στους "Ελληνες της περιοχής, ιδίως σέ όσους 

κατοικούσαν στην Κραϊόβα, δεύτερη πόλη της Βλαχίας κατά τον 19ο αιώνα. 

Κατ' αρχάς θα πρέπει να υπογραμμίσουμε δτι ούτε στην Κραϊόβα σώζε

ται το αρχείο της τοπικής ελληνικής κοινότητας. Ωστόσο, στο fond τής 

Δημαρχίας τού Καλαφατίου (Primaria Comunei Calafat, 1852-1910, Inv. 46), 

υπάρχουν έγγραφα, κυρίως εκκλησιαστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, 

καθώς και στατιστικές πού αναφέρονται στην ελληνική κοινότητα. 

Ενδεικτικά, ο φ. 5/1870 περιλαμβάνει επιστολές τής κοινοτικής επιτροπής 

προς τον δήμαρχο, σχετικά μέ τή θεμελίωση τής ελληνικής εκκλησίας (f. 37 

recto, f. 47 recto), ενώ στον φ. 6/1872 περιλαμβάνεται αλληλογραφία σχετικά 

μέ το ελληνικό ιδιωτικό σχολείο τού Χαρίτωνος Βαρδακίδου (f. 102, 137, 

153). Είναι πολύ πιθανό οτι μία πλέον επισταμένη και εξαντλητική μελέτη 

τού αρχείου θα οδηγούσε στην καταγραφή περισσότερων εγγράφων αναφε

ρόμενων στην κοινότητα, αν και τό αρχείο είναι ακόμη υπό κατάταξη και 

αυτό φυσικά δυσκολεύει τήν έρευνα. 

Στα 'Εθνικά 'Αρχεία τής Κραϊόβας φυλάσσεται επίσης τό προσωπικό 

αρχείο τής οικογένειας Varvoreanu, ελληνικής καταγωγής, πού ασχολήθη

καν μέ τό εμπόριο, ένώ ήταν και μεγάλοι ιδιοκτήτες γής. Τό fond περιλαμ

βάνει 492 αρχειακές ενότητες (επιστολές και κατάστιχα) και 30 φωτογρα

φίες. Μόνο ένα, σχετικά μικρό, μέρος τής εμπορικής αλληλογραφίας τών δύο 

τελευταίων δεκαετιών τού 19ου αιώνα είναι γραμμένο στα ελληνικά. Τό 

αρχείο επεξεργάζεται ο άρχειονόμος του εν λόγω αρχείου κ. Radu Aurei για 

τή συγγραφή τής διπλωματικής του διατριβής. 

Ή νομαρχιακή βιβλιοθήκη του Dolj (Biblioteca Judeteanä Alexandru §i Aristia 
Aman, str. M. Kogälniceanu, nr. 9, loc. Craiova, jud. Dolj) περιέχει, σύμφωνα μέ 

τήν ερευνήτρια τής βιβλιοθήκης κ. Gabriela Braun, αξιόλογο αριθμό ελλη

νικών βιβλίων πού εκδόθηκαν στή Ρουμανία, κυρίως από τις συλλογές τού 

Alexandru Aman και τού πρώην δημάρχου Nicolae P. Romanescu. Ωστόσο, 

85. Ή βιβλιογραφία για τήν ελληνική κοινότητα Καλαφατίου είναι εξαιρετικά φτωχή. Βλ. 
ωστόσο, δ.π., σ. 13-15,18,29, και κυρίως ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες τών Ελλήνων, σ. 134-146. 
Για τήν αναγνώριση τής κοινότητας άπό τό ρουμανικό κράτος βλ. STREIT. Mémoire, σ. 27. 
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τα βιβλία αυτά δεν έχουν καταγραφεί ακόμη και συνεπώς δεν είναι προσιτά 

στον ερευνητή. 

Επιπλέον, στη βιβλιοθήκη φυλάσσεται και έ'να μέρος τών εμπορικών 

βιβλίων του ελληνικής ή έλληνοβλαχικής καταγωγής, μάλλον από τη 

Μακεδονία, Dimitrie Aman (1775-1834), πατέρα του Alexandria Aman, ενός 

άπό τους μεγαλύτερους εμπόρους και arendaç τής περιοχής. Το αρχείο αυτό, 

πού δεν έχει τύχει επιστημονικής περιγραφής, αποτελείται άπό πέντε εμπο

ρικά βιβλία-κατάστιχα τής περιόδου 1794-1834, γραμμένα στα ελληνικά. 

Αξίζει να σημειωθεί οτι έκτος από τα ποικίλα έ'γγραφα-έπιστολές πού 

αναφέρονται στην εμπορική δράση του Aman και φυλάσσονται στα Αρχεία 

τής Craiova, το μεγαλύτερο μέρος τής αλληλογραφίας είχε δημοσιευθεί, σε 

ρουμανική μετάφραση, άπό τον Nicolae Iorga το 1913s6. 

86. Βλ. IORGA, Coresponden|a lui Dimitrie Aman negustor din Craiova (1794-1834), passim. 
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S U M M A R Y 

RESEARCH MISSION IN ROMANIA. 

GREEK COMMUNITIES 

(1829 - BEGINNING OF THE 20ΤΉ CENTURY). 

STATUTES - ASSOCIATIONS - IDENTITIES. 

INTRODUCTORY REMARKS 

While there exists already a voluminous bibliography on the Greek 

Diaspora in the Danubian Principalities during the 17th-18th centuries, it was 

only recently that interest was focused on the Greek communities, which 

flourished in Romania in the period from the signing of the Andrianople Treaty 

to the 20th century. 

It was during that era that a great number of Greeks, especially from Epirus, 

Cephallonia and Ithaca, merchants, sailors, artisans, doctors and intellectuals 

immigrated to Wallachia and Moldavia. The majority of them established at the 

Danubian ports, mainly at Braila and Galatz, and were engaged in the vivid 

commerce between the principalities and Western Europe. 

Notwithstanding the influential role played by the Greeks in the social and 

economic life of Romania, it was only in the Cuza-Era when the Greek 

communities were officialy founded. Probably the nationalistic state policy 

urged them to define their legal status more explicitly. Moreover, in the second 

half of the 19th century a great number of churches was built and many schools 

were organized, some subsided by the community authorities, other by 

benefactory associations. Furthermore, the fierce antagonism among Greeks, 

Jews, Austrian and English shipowners did not impede the development of the 

marine and riverine fleet of the Greek shipowners, while a substantial number 

of banks and factories were also owned by members of the communities. 

In the second part of this study are presented the results of our research 

mission in various Romanian cities. The aim of our mission was to locate 

archival fonds and collections referring to the economic, social, institutional and 

political history of the Greek Diaspora in Romania. Important collections are 

bequeathed in the Archives of Bucharest, Galatz and Constantza, while in the 

Archives of Giurgiu, Tulcea and Craiova the material was less satisfactory. 

DIMITRIOS M. K0NT0GE0RGIS 
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