
 

 

 Οι Ζλλθνεσ των περιοχών αυτών (κυρίωσ αυτοί που ζουν ςε μεγάλεσ 

πόλεισ) ζχουν υποςτεί το 1821 αρκετζσ διώξεισ από τουσ Σοφρκουσ. 

 ταδιακά και μετά το 1856 οι ςυνκικεσ ηωισ βελτιώνονται. 

 Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ επιβάλλουν ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία 

μεταρρυκμίςεισ. 

 Πρωτοβουλίεσ αναπτφςςει και το Πατριαρχείο. 

 Σθν θγεςία ζχει ο τοπικόσ μθτροπολίτθσ (μόνο ςτον Πόντο ο 

μητροπολίτησ είναι κάτω από την εξουςία των Τοφρκων). 

 Διοικοφν εκλεγμζνοι δθμογζροντεσ, ζφοροι που φροντίηουν για 

τθν εκπαίδευςθ και επιτροπζσ των ναών. 

 Εγκακίςτανται ςτθν περιοχι Ζλλθνεσ πρόξενοι και εμπορικοί 

αντιπρόςωποι, που υπεραςπίηονται τα ςυμφζροντα των Ελλινων. 

 Κατά το 19ο αι. οι Ζλλθνεσ αναπτφςςουν  ςθμαντικι εκπαιδευτικι 

και πολιτιςτικι δραςτθριότθτα. 

 τθν Κωνςταντινοφπολθ ιδρφεται το 1836 θ «Κεντρικι 

Εκκλθςιαςτικι και Πνευματικι Επιτροπι», θ οποία εποπτεφει τθν 

εκτφπωςθ βιβλίων για τθν εκπαίδευςθ, προωκεί τθν ςυςτθματικι 

καλλιζργεια τθσ ελλθνικισ γλώςςασ, ιδρφει Αρρεναγωγεία (για τα 

αγόρια) και Παρκεναγωγεία (για τα κορίτςια). 

 Βοθκοφν οι φιλολογικοί ςφλλογοι και διάφορα ςωματεία. 

 Οι Ζλλθνεσ τθσ περιοχισ καλφπτουν μόνοι τουσ τισ δαπάνεσ για τισ 

πνευματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, κακώσ θ βοικεια από τθν 

Ελλάδα είναι περιοριςμζνθ. 

 Οι Ζλλθνεσ που ηουν εκεί προοδεφουν παρά τθ 

γεωγραφικι απομόνωςθ και τθ βαριά φορολογία. 

 Αρκετά βιβλία τυπώνονται ςτα καραμανλίδικα 

(τουρκικθ γλώςςα με ελληνικοφσ χαρακτθρεσ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παφλοσ Κώτςησ 

Δάςκαλοσ 

Θ ΗΩΘ ΣΙ ΑΛΤΣΡΩΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕ 

Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου τα ςφνορα του νζου ελλθνικοφ κράτουσ είναι περιοριςμζνα.                                                         

Μζνουν ζξω από τα όρια πολλοί ελλθνικοί πλθκυςμοί και ςθμαντικζσ πόλεισ, όπου ανκεί το ελλθνικό εμπόριο.                               

τθ Θράκθ, ςτα παράλια τθσ Μικράσ Αςίασ, ςτον Πόντο, αλλά και μακριά ςτθν Καππαδοκία ηουν εκατοντάδεσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ 

Χριςτιανοί Ορκόδοξοι που μιλοφν ελλθνικά, τουρκικά ι αρμζνικα. 

 Είναι χωριςμζνθ ςε δφο επαρχίεσ:                                    

τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και τθσ Αδριανοφπολθσ. 

 Περιλαμβάνει εδάφθ ζωσ τθν Κομοτθνι. 

 Οι ςυμπαγείσ ελλθνικοί πλθκυςμοί αραιώνονται από 

αναγκαςτικοφσ εξιςλαμιςμοφσ, από μεταναςτεφςεισ 

εξαιτίασ επιδθμιών, ςτρατολογιςεων ι πολζμων και 

από εκβουλγαριςμό κατοίκων. 

 Παρά τισ δυςκολίεσ θ οικονομικι δραςτθριότθτα των 

Ελλινων είναι τόςο ανεπτυγμζνθ ώςτε γίνονται και 

εξαγωγζσ  (π.χ. ςιταριοφ, καπνοφ). 

Συνιθκες 

ζωθς 

Διοίκηση 

Εκπαίδευση 

ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ - ΠΟΝΣΟ 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

ΘΡΑΚΘ 

 Αρχικά γίνονται μεταναςτεφςεισ πλθκυςμοφ προσ τθ Ρωςία και τα 

ενδότερα τθσ Ανατολίασ. 

 Ζπειτα ο ελλθνικόσ πλθκυςμόσ αυξάνεται κατά πολφ. 

 Μεγάλεσ διαςτάςεισ παίρνει το ηιτθμα των κρυπτοχριςτιανών 

(Χριςτιανοί που φαινομενικά είναι μουςουλμάνοι). 

 Οι Ζλλθνεσ διακρίνονται ςτο εμπόριο και τθ ναυτιλία. 

 Καλλιεργοφνται τα γράμματα και ιδρφονται ξακουςτά ςχολεία       

(π.χ Ευαγγελικθ Σχολθ Σμφρνησ, Φροντιςτθριο Τραπεζοφντασ). 

 Εκδίδονται εφθμερίδεσ και βιβλία. 


