
 
Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΡΩΜΤΛΙΑ ΣΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΗ 
ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΟΝ 20Ο ΚΑΙ 21Ο ΑΙΩΝΑ. 
 
Περίλθψθ ςτα Ελλθνικά: 
 
κοπόσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ  μελζτθ τθσ ςυμβολισ των Ελλινων καταγωγισ από 
Ανατολικι Ρωμυλία ςτθν κοινωνικι ηωι τθσ Ελλάδασ με ζμφαςθ ςτθν παιδεία και ςτον πολιτιςμό 
τον 20ο και 21ο αιϊνα. Οι Ανατολικορωμυλιϊτεσ εκπατρίςτθκαν από τθν Ανατολικι Ρωμυλία ςτο 
αϋ μιςό του 20ου αιϊνα και εγκαταςτάκθκαν ανά τθν Ελλάδα. Διζκεταν ςυλλογικι ταυτότθτα, τθν 
ανατολικορωμυλιϊτικθ ταυτότθτα. Ήδθ θ πράξθ τθσ φυγισ τουσ από τισ πατρογονικζσ τουσ εςτίεσ 
υπιρξε αποτζλεςμα του αυτοπροςδιοριςμοφ τουσ ωσ Ζλλθνεσ Ανατολικορωμυλιϊτεσ. Ερχόμενοι 
ςτθν Ελλάδα και χάνοντασ οριςτικά και αμετάκλθτα τον τόπο καταγωγισ τουσ, θ ταυτότθτά τουσ 
μεταςχθματίςτθκε. Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε όλα τα γεωγραφικά διαμερίςματα όπου 
εγκαταςτάκθκαν Ανατολικορωμυλιϊτεσ. Σα μεκοδολογικά εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν για 
τθν εκπόνθςθ τθσ ιταν θ προςωπικι ςυνζντευξθ και θ άμεςθ και ςυμμετοχικι παρατιρθςθ. Σα 
ςυμπεράςματα τθσ διδακτορικισ διατριβισ αντλικθκαν από τισ 167 ςυνεντεφξεισ, ςτισ οποίεσ 
ζγινε κεματικι ανάλυςθ, όμωσ χρθςιμοποιικθκε και θ ςυγκριτικι μελζτθ και θ μελζτθ ιςτότοπων 
ςτο διαδίκτυο, θ άμεςθ παρατιρθςθ ςε πολλοφσ πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ από το 2014 – 2016 και 
ςυμμετοχικι παρατιρθςθ από το 2013 – 2018. φμφωνα με τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ, 
υπάρχει ανατολικορωμυλιωτικθ ςυλλογικι ταυτότθτα ςιμερα. Είναι μια εκνοτοπικι ςυλλογικι 
ταυτότθτα, ιςχυρι και ςυνδζεται κατά κφριο λόγο με τον πολιτιςμό. Επιπλζον, υπιρξαν και 
εξακολουκοφν να υπάρχουν ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ Ανατολικορωμυλιωτϊν που ςυνζβαλαν 
και ςυμβάλλουν με τθ δράςθ τουσ ςτθν οικονομικι και κυρίωσ ςτθν πνευματικι και πολιτιςμικι 
ηωι τθσ Ελλάδασ, κινοφμενεσ παράλλθλα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ ιςτορικισ 
μνιμθσ και τθσ προϊκθςθσ του ανατολικορωμυλιϊτικου πολιτιςμοφ. θμαντικι είναι και θ 
ςυμβολι των ςυλλόγων των Ανατολικορωμυλιωτϊν ςτθ διατιρθςθ και ανάδειξθ τθσ 
ανατολικορωμυλιϊτικθσ ταυτότθτασ.  
 
ΣίτλοσςταΑγγλικά: 
 
The contribution of Greeks from Eastern Rumelia to the social life of Greece with emphasis on 
education and culture in the 20th and 21st centuries. 
 
ΠερίλθψθςταΑγγλικά: 
 
The aim of the PhD thesis is to study the contribution of the Greeks from Eastern Rumelia to the 
social life of Greece with emphasis on education and culture in the 20th and 21st centuries. The 
Eastern Rumelians were expelled from Eastern Rumelia in the first half of the 20th century and 
settled in Greece. They had a collective identity, the Eastern-Rumelian identity. The act of escaping 
from their ancestral homes has already been the result of their self-definition as Eastern-Rumelian 
Greeks. Coming to Greece and losing definitively and irrevocably their place of origin, their identity 
was transformed. This research took place in all geographic districts where Eastern Rumelians 
settled. The methodological tools used were personal interview and direct and participatory 
observation. The conclusions of the PhD thesis were drawn from 167 interviews with thematic 
analysis. Comparative study, website study, direct observation in many cultural associations from 
2014-2016 and participatory observation from 2013 to 2018 were also used. According to the 
findings of the survey, there is an Eastern-Rumelian collective identity today. It is a strong, 
ethnological collective identity and it is predominantly linked to culture. There have been and still 
are important personalities of Eastern Rumelians who contributed and contribute with their actions 
to the economic and especially to the spiritual and cultural life of Greece, and they promote the 
historical memory and Eastern-Rumelian culture. The contribution of the associations to the 
preservation and promotion of the Eastern-Rumelian identity is also important. 



 


