
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

1.1 Αρχαίοι χρόνοι 

Ο νοµός Ροδόπης ο οποίος σήµερα ορίζεται από την οµώνυµη οροσειρά προς Βορρά, 
από το Θρακικό Πέλαγος προς νότο, από το νοµό Ξάνθης δυτικά και από το νοµό 
Έβρου ανατολικά, κατοικήθηκε από την αυγή της ιστορίας µέχρι σήµερα από συµπαγή 
ελληνικά φύλλα.. Είναι µέρος ζωτικού κόµβου µεγάλων χερσαίων και θαλάσσιων 
δρόµων και γνώρισε από τα προϊστορικά έως τα νεότερα χρόνια συχνές µετακινήσεις 
φυλετικών οµάδων, εγκαταστάσεις αποίκων, επιδράσεις λαών και πολιτισµών, εχθρικές 
επιδροµές, πολέµους και κατακτητές. 

Τους προϊστορικούς κατοίκους που ήταν κυνηγοί, τροφοσυλλέκτες, κτηνοτρόφοι και 
γεωργοί της παλαιολιθικής και νεολιθικής περιόδου και της Εποχής του Χαλκού, 
διαδέχθηκαν τα συγγενικά µε τους Έλληνες θρακικά φύλα που κατέβηκαν από βορρά 
στα τέλη του 11ου π.Χ. αιώνα και απλώθηκαν κυρίως στο Ανατολικό µέρος της 
Βαλκανικής Χερσονήσου µέχρι και τη Μικρά Ασία. Σύµφωνα δε µε τα αρχαιολογικά 
δεδοµένα στην περιοχή του σηµερινού νοµού Ροδόπης εγκαταστάθηκαν στα υψώµατα 
του όρους Ροδόπη και τους όρους Ισµάρου σε τοποθεσίες κοντά σε ποταµούς και πηγές 
νερού. Την παρουσία τους, σήµερα, µαρτυρούν οι οχυρωµατικοί περίβολοι, οι κόγχες, 
οι βωµοί, τα εγχάρακτα σχέδια πάνω σε βράχους, οι λαξευτοί τάφοι, τα κατάλοιπα των 
οικισµών, η κεραµεική τους µε τα εγχάρακτα. και εµπίεστα γεωµετρικά σχέδια κ.ά. 

 

Οι στενές σχέσεις, κατά την πορεία του χρόνου, όλων αυτών των συγγενών φύλων που 
ήλθαν από το βορρά, συνετέλεσαν στο να γίνουν δεκτά πολλά από τα επιµέρους 
στοιχεία τους, να αφοµοιωθούν και είναι πλέον αποδεδειγµένη σήµερα η συµβολή όλων 
στη συγκρότηση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, θεολογίας και ποίησης. (Εύµολπος, 
Ορφέας, Θάµυρις, Λίνος, ∆ιόνυσος κ.λ.π. αναφέρονται στους χώρους του νοµού 
Ροδόπης και σ' όλη τη Θράκη). Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που µας δίνει ο Όµηρος , 
η περιοχή του σηµερινού Ν. Ροδόπης υπήρξε η κοιτίδα του προϊστορικού θρακικού 
φύλου των Κικόνων , οι οποίοι κατείχαν τα απέναντι από τη Σαµοθράκη παράλια, από 
τη λίµνη Βιστωνίδα έως τις εκβολές του ποταµού 'Έβρου. 
Κατά τον 'Όµηρο, στην πόλη Ισµάρα ο Οδυσσέας συνάντησε τον Μάρωνα, ιερέα του 
Θεού Απόλλωνα. Η Ισµάρα έχει ταυτιστεί µε την οχυρή ακρόπολη του Αγίου Γεωργίου 
στην περιοχή της Μαρώνειας. Τον 7ο αι. π.Χ. Έλληνες από τα νησιά του Αιγαίου και 



από τις Ιωνικές πόλεις της Μ. Ασίας, αναζητώντας κυρίως νέες πλουτοπαραγωγικές 
πηγές, έφθασαν στα πλούσια παράλια της περιοχής της Θράκης και ίδρυσαν αποικίες 
στο σηµερινό ν.  Ροδόπης. Οι Θασίτες ίδρυσαν τη Στρύµη, οι Χιώτες τη Μαρώνεια, οι 
Σαµιώτες τη ∆ίκαια. 

Η πόλη ∆ίκαια ήταν κτισµένη κοντά στο σηµερινό θέρετρο του ν.  Ροδόπης, το Φανάρι, 
και αναφέρεται πολλές φορές από τον Ηρόδοτο, τον Στράβωνα και άλλους αρχαίους 
Έλληνες συγγραφείς. Η Στρύµη, της οποίας τα ερείπια βρίσκονται σήµερα στο 
ακρωτήρι της Μολυβωτής, αναφέρεται από τον Ηρόδοτο ως "εµπόριο Θασίων". 

Την εποχή αυτή αναπτύχθηκαν η κτηνοτροφία, η γεωργία, το εµπόριο, η ναυσιπλοΐα, η 
αλιεία, και οι τέχνες. Η εξαγωγή πολύτιµων µετάλλων και της άφθονης ξυλείας έκανε 
πλούσιους τους κατοίκους, οι οποίοι ανέπτυξαν τις πόλεις τους και γι' αυτό τα 
νοµίσµατα της περιοχής είχαν µεγάλη κυκλοφορία. Γνωστή για τη δραστηριότητά της 
και την ακτινοβολία του πολιτισµού της κατά την περίοδο αυτή είναι η Μαρώνεια, η 
οποία πήρε το όνοµα της από το µυθικό οικιστή Μάρωνα, ιό του Ευόνθη, ιερέα του 
Απόλλωνα. Στις πανέµορφες ακρογιαλιές της Μαρώνειας έφεραν οι άνεµοί τα πλοία 
του µυθικού Οδυσσέα και των συντρόφων του, όταν απέπλευσαν από την Τροία. Από 
εδώ προέρχονταν το κρασί µε το οποίο ο Οδυσσέας µέθυσε και µετά τύφλωσε τον 
Κύκλωπα Πολύφηµο. Αρχαιολογικά ευρήµατα υπάρχουν στα χωριά Αετόλοφος, 
Αρσάκειο, Νέα Σάντα, Πετρωτά κ.λ.π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Όταν ο Φίλιππος Β', Βασιλιάς της Μακεδονίας, θέλησε να επεκτείνει την ισχύ του και 
πέρα από τα όρια του κράτους του, κατέλαβε όλες τις ελληνικές πόλεις της περιοχής 
της Θράκης και εποµένως και αυτές που βρίσκονται στον. Ροδόπης. Ο Φίλιππος Β' 
βοήθησε πάρα πολύ στην έντονη παρουσία και ανάπτυξη του ελληνισµού. Με τις 



κατακτήσεις του ο ελληνισµός απλώθηκε ακόµη περισσότερο. ∆ηµιουργείται ενιαίο 
έθνος µε ελληνική γλώσσα, θρησκεία, ήθη και έθιµα. Η ίδια επίδραση συνεχίστηκε και 
στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου (330-323 π.Χ.), υιού του Φιλίππου και διαδόχου 
του. 

Στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου εναντίον των Περσών πήραν µέρος και 
κάτοικοι από το σηµερινό ν.  Ροδόπης, τη Θράκη γενικότερα, καθώς και από τα νότια 
µέρη της Ελλάδας. Μετά το θάνατο το Μ. Αλεξάνδρου η διοίκηση του σηµερινού ν. 
Ροδόπης, ακολουθώντας πάντα την τύχη της Θράκης, περιήλθε στον Λυσίµαχο (323-
281 π.Χ.). Λίγο αργότερα οι κάτοικοι της περιοχής γνώρισαν διαδοχικές κατακτήσεις 
από τον Πτολεµαίο Γ' της Αιγύπτου (224 π.Χ.)., το Φίλιππο Ε' της Μακεδονίας (200-
196 π.Χ., 187-183 π.Χ.) τον Αντίοχο Γ' της Συρίας (194-189 π.Χ.). 

 

 
Η στρατιωτική παρουσία των κατακτητών και κυρίως οι ενέργειες και η πολιτική του 
Φιλίππου του Ε' προκάλεσαν έντονες αναταραχές στις πόλεις, ενίσχυσαν τα 
φιλορωµαίκά κόµµατα και οδήγησαν στις διπλωµατικές επεµβάσεις των Ρωµαίων.  

Μετά την ήττα του Περσέα από τους Ρωµαίους στη µάχη της Πύδνας (168 π.Χ.) η 
Μακεδονική µοναρχία καταλύθηκε και το µέγα κράτος των Μακεδόνων διαµελίστηκε 
σε τέσσερα τµήµατα. Η περιοχή του σηµερινού ν. Ροδόπης µε όλες τις κτήσεις 
ανατολικά του ποταµού Νέστου ανήκουν στο πρώτο τµήµα µε πρωτεύουσα την 
Αµφίπολη. 

Για διπλωµατικούς λόγους η Ρώµη ανακήρυξε ελεύθερες πολλές πόλεις και µεταξύ 
αυτών και τη Μαρώνεια. Τέλος το ίδιο χρονικό διάστηµα, στην περιοχή επιβλήθηκε η 
Ρωµαϊκή επικυριαρχία (Βασιλιάς Οδρυσών Κότυς Β') και το 46 µ.Χ. γίνεται επαρχία 
της Ρώµης µε πρωτεύουσα την Πέρυνθο. Ο Βασιλίος Κότυς ∆ , (12-19 µ.Χ.), φίλος και 
σύµµαχος του Ρωµαίου αυτοκράτορα Αυγούστου υποστήριξε τα ελληνικά γράµµατα, 
την ελληνική γλώσσα, τα οποία επικράτησαν σ' όλη τη διάρκεια της Ρωµαιοκρατίας, 
καθώς και τις καλές τέχνες. Οι Ρωµαίοι αυτοκράτορες ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για όλη 
τη Θράκη και ίδρυσαν πολλές πόλεις. Στην ανάπτυξη συνέβαλαν και οι δρόµοι που 



συνέδεαν τις πόλεις µε τη θάλασσα και στην κεντρική Ευρώπη. Ο µεγαλύτερος δρόµος, 
η εγνατία οδός, ήταν η βασική οδική αρτηρία για πολλούς αιώνες (∆υρράχιο-Βυζάντιο). 

1.2 Βυζαντινή περίοδος 

Σταθµός στην ιστορία του νοµού Ροδόπης υπήρξε η εξάπλωση του Χριστιανισµού και η 
ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330 µ.χ.). Το κέντρο του ελληνισµού από την 
κεντρική και νότια Ελλάδα µεταφέρεται στις βόρειες περιοχές (Μακεδονία - Θράκη). Η 
περιοχή αποτέλεσε για αιώνες την ασπίδα της Κωνσταντινούπολης, γι' αυτό γνώρισε 
πολυάριθµες επιδροµές και καταστροφές. 

Ήταν η περίοδος που το Ανατολικό Ρωµαϊκό κράτος στηρίχθηκε στις µεγάλες δυνάµεις, 
τον Ελληνισµό και το Χριστιανισµό, γι' αυτό πολύ γρήγορα έχασε τη ρωµαϊκή του 
υπόσταση και µεταβλήθηκε σε ελληνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι αυτοκράτορες 
του Βυζαντίου φρόντισαν ιδιαίτερα την περιοχή της Ροδόπης, λόγω της σπουδαιότητάς 
της. Ο Αναστάσιος Α' (492-518 µ.Χ.) ίδρυσε την πόλη Αναστασιούπολη, την οποία οι 
Ούννοι έκαψαν το (561 µ.Χ.) και ξανάχτισε ο Παλαιολόγος ο Β' (1312 µ.Χ.). Σώζεται 
ένα µέρος από τα τείχη της στη Β∆. όχθη της λίµνης Βιστωνίδας. 

 
 

 
Ο Ιουστινιανός Α' (527-565 µ.Χ.) οχύρωσε πολλές πόλεις και ίδρυσε φρούρια. Στο 
Ν.Ροδόπης ιδρύονται οι πόλεις Μοσυνούπολη, η Γρατιανού ή Γρατιανούπολη 
(Γρατινή), τα Κουµατζηνά (Κοµοτηνή). Τα Βυζαντινά µνηµεία του Ν.Ροδόπης 
εκφράζουν έντονα το µεγαλείο των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Το Παπίκιο όρος της 
Ροδόπης υπήρξε κέντρο µοναχισµού (11ος – 14ος αι. µ.Χ.) εφάµιλλο του Αγίου 'Όρους, 
όπου µόνασαν ιστορικές φυσιογνωµίες όπως ο γιος του Μανουήλ Α' Κοµνηνού, ο 
Αλέξιος (1191 µ.Χ.), ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς, ∆εσπότης Θεσ/κης (1116 µ.Χ.) 
κ.λπ. Ερείπια µοναστηριών σώζονται σε πολλά µέρη µέχρι και σήµερα. 

Σ' όλη τη Βυζαντινή περίοδο η περιοχή µαζί µε όλη τη Θράκη αποτελεί "Οφφίκιον".  
'Όταν αργότερα, ύστερα από τους εµφυλίους πολέµους και τις δυναστικές έριδες για το 



θρόνο, η διοίκηση παίρνει περισσότερο στρατιωτικό χαρακτήρα για να αντιµετωπίσει 
κυρίως τη Βουλγαρική απειλή, η περιοχή του σηµερινού ν.  Ροδόπης µαζί µε της 
Ξάνθης αποτελεί το θέµα του Βολτέρου µε πρωτεύουσα τη Μοσυνούπολη. 

Τα Κουµατζηνά η σηµερινή πρωτεύουσα του νοµού είναι κτισµένη σχεδόν πάνω στην 
Εγνατία οδό, ερείπια της οποίας σώζονται µέχρι σήµερα. Κοντά στο χωριό Πολυανθος, 
λίγα χιλιόµετρα έξω από την Κοµοτηνή σώζεται η Μεσαιωνική γέφυρα του ποταµού 
Κοµψάτου. 

 
 

 
Με τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις επιδροµές των Βουλγάρων και των 
Σέρβων διαλύθηκε η ενότητα του κράτους και έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους 
Οθωµανούς να αρχίσουν τις επεµβάσεις στην περιοχή (14ος αι. µ.Χ.). 

1.3 Οθωµανική κυριαρχία 

Στα 1363, κατά την πιθανότερη σήµερα εκδοχή, ο εξισλαµισµένος Έλληνας άρχοντας, 
Γαζί Εβρενός Μπέη, στην κατακτητική του πορεία από τα Ύψαλα προς την 
Θεσσαλονίκη, εισέρχεται στην Κοµοτηνή και εγκαθιδρύει την οθωµανική κυριαρχία, η 
οποία επρόκειτο να διαρκέσει πεντέµισι αιώνες. Όπως µαρτυρεί οθωµανικό κατάστιχο, 
η διαδικασία αλλαγής του εθνικού χαρακτήρα της πόλης δεν ήταν εύκολη ούτε και 
σύντοµη. Σύµφωνα λοιπόν µε το κατάστιχο, στα 1530, δύο σχεδόν αιώνες µετά την 
κατάκτηση, στην πόλη λειτουργεί µόλις ένα τζαµί και µερικά µετζίτια. Την ίδια εποχή, 
στα 1548, ο περιηγητής Pierre Belon, που την επισκέφτηκε µας πληροφορεί ότι 
κατοικείται από Έλληνες και λίγους Τούρκους, θα χρειαστεί να ακολουθήσουν στους 
επόµενους αιώνες µαζικοί εποικισµοί µε µουσουλµάνους της Ανατολίας, καθώς και η 
προσχώρηση των Ποµάκων στο Ισλάµ, για να αλλοιωθεί η φυσιογνωµία της Κοµοτηνή. 

Παρακάτω αναφέρονται χρονολογικά τα κυριότερα γεγονότα κατά την Οθωµανική 
κυριαρχία. 

1348: Α' εισβολή των Οθωµανών στη Θράκη. 

 



1354: Κατάληψη της Καλλιπόλεως και έναρξη του εποικισµού της Θράκης µε 
Οθωµανούς Τούρκους. 

1361/2: Κατάληψη της Αδριανουπόλεως και του ∆ιδυµοτείχου. Η Αδριανούπολη 
γίνεται η δεύτερη πρωτεύουσα των σουλτάνων µετά την Προύσα. 

1363-1365: Κατάληψη της Κοµοτηνής (Κουµουτζίνας) και της Φιλιππουπόλεως. 

1385-1386: Κατάληψη της Ξάνθης. 

Αρχές 15ου αι: Εγκατάσταση Γιουρούκων και άλλων τουρκοµανών φύλων στη Θράκη. 
Έναρξη µαζικών εξισλαµισµών του χριστιανικού πληθυσµού. 

1453-1456: Καταλαµβάνονται και οι τελευταίες πόλεις και χωριά στην Προποντίδα, 
στον Εύξεινο Πόντο και το Αιγαίο ( Αγ. Στέφανος, Επιβάτες, Σηλύβρια, Ηράκλεια, 
Μήδεια, Αγαθούπολη, Σωζόπολη, Πύργος, Αγχίαλος, Μεσηµβρία, Βάρνα, Αίνος). 

1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου 

15ος-16ος αι.: Επιδείνωση των συνθηκών ζωής των χριστιανών. Πολλαπλασιασµός 
των φόρων. Εκτεταµένο παιδοµάζωµα. Εκτοπισµοί και µετατοπίσεις χριστιανικών 
πληθυσµών προς τα ορεινά. Ο Ελληνισµός ξεριζώνεται από τα αστικά κέντρα µε 
αποτέλεσµα την απότοµη δηµογραφική καθίζησή τους και την εθνολογική τους 
αλλοίωση. Εποικισµός µουσουλµάνων. Επέκταση του φαινοµένου των µαζικών 
εξισλαµισµών. Κατεδαφίσεις ναών και µονών. Πολλοί νεοµάρτυρες. Η Θράκη 
εντάσσεται διοικητικά στο εγιαλέτι της Ρούµελης. Μεγάλα διοικητικά και στρατιωτικά 
κέντρα γίνονται η Καλλίπολη, η Αδριανούπολη, η Φιλιππούπολη. Επίσης η Βιζύ, οι 
Σαράντα Εκκλησιές, η Τυρολόη, το Τσιρµέν. 

17ος-18ος αι.: Αναδίπλωση του υπόδουλου ελληνισµού 
της Θράκης. Η περιοχή γίνεται πόλος έλξης και τόπος 
εγκατάστασης συµπαγών ελληνικών πληθυσµών από την 
Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ‘Ήπειρο και τη 
Μακεδονία. Εδραιώνεται και αναπτύσσεται η κοινοτική 
και η συντεχνιακή οργάνωση των Ελλήνων. 
Αναπτύσσονται πληθυσµιακά και οικονοµικά τα µεγάλα 
θρακικά αστικά κέντρα. Εκτός από την Αδριανούπολη, 
την Καλλίπολη και τη Φιλιππούπολη, επίσης η Ηράκλεια, 
η Ραιδεστός, η Αίνος, η Σηλύβρια, η Τυρολόη. Αργότερα 
η Κοµοτηνή και η Ξάνθη. Οι Έλληνες Θρακιώτες έµποροι φθάνουν µέχρι την Ρωσία, 
την Αίγυπτο, την Ινδία. Απαρχές της νεότερης ελληνικής εκπαίδευσης. Τα πρώτα 
ελληνικά σχολεία ιδρύονται σε Φιλιππούπολη, Αγχίαλο, Αδριανούπολη, Αίνο, 
Καλλίπολη, Ξάνθη, Μάδυτο, Επιβάτες, Ραιδεστό, Τυρολόη, Μυριόφυτο. 



Αρχές 19ου αι.: Επέκταση του ελληνικού εκπαιδευτικού δικτύου και πνευµατική - 
εθνική αναγέννηση των Ελλήνων της Θράκης. Μύηση πολλών Θρακιωτών στη Φιλική 
Εταιρεία από τις πόλεις Φιλιππούπολη, Αδριανούπολη, Αγχίαλο, Αίνο, Σωζόπολη, 
Βάρνα, Στενήµαχο). 

1821: Συµµετοχή Θρακιωτών στον Ιερό Λόχο του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Γενική 
συµµετοχή τους στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και στη Νότια Ελλάδα και σε 
τοπικά επαναστατικά κινήµατα (από τις πόλεις Στενήµαχο, Αδριανούπολη, Σουφλί, 
Μάλγαρα, Σωζόπολη, Αγχίαλο, Μεσήµβρια, Μάκρη, Σαµοθράκη, Μαρώνεια, 
Κεσσάνη, Αίνο). Βίαιη καταστολή των τοπικών κινηµάτων, φόνοι προκρίτων και 
µητροπολιτών. Γνωστότεροι αγωνιστές της περιόδου ο Καπετάν Χατζή Αντώνιος 
Βισβίζης και η γυναίκα του ∆όµνα Βισβίζη από τον Αίνο. 

Μέσα 19ου αι.: Καταδυνάστευση των 
Ελλήνων στις αγροτικές περιοχές από 
φορολογική καταδυνάστευση, ληστρική 
δραστηριότητα και διόγκωση του 
φαινοµένου των βίαιων εξισλαµισµών. 
Αντίθετα, οικονοµική, κοινωνική και 
πνευµατική ανάπτυξη των Ελλήνων στα 
αστικά κέντρα. Παράλληλα, έναρξη του 
ελληνοβουλγαρικού ανταγωνισµού 

αρχικά στο πλαίσιο της Εκκλησίας και έπειτα της εκπαίδευσης. Καταλήψεις ελληνικών 
σχολείων και εκκλησιών από τους Βουλγάρους στη Βόρεια κυρίως Θράκη. 

1870: Ίδρυση της Αυτοκέφαλης Βουλγαρικής Εκκλησίας - Εξαρχίας και εδραίωση του 
βουλγαρικού εθνικισµού. Ένταση του ελληνοβουλγαρικού εθνικού ανταγωνισµού και 
απόσχιση 17 επαρχιών της Β. Θράκης από το Πατριαρχείο. 

1878-79: Μετά το ρωσοτουρικό πόλεµο του 1877-78 υπογραφή της Συνθήκης του 
Βερολίνου και ίδρυση της Αυτόνοµης Τοπαρχίας της Ανατολικής Ρωµυλίας: η πρώτη 
διάσπαση της ενιαίας Θράκης µε την απόσπαση του βορείου τµήµατος. 

1885: Η Βόρεια Θράκη εντάσσεται οριστικά στο βουλγαρικό κράτος µε 
πραξικοπηµατική προσάρτηση. Προσπάθειες αφοµοίωσης του ελληνικού στοιχείου 
(80.000 περίπου) και διωγµοί του µέχρι το 1906 και την εκδήλωση του µεγάλου 
ανθελληνικού κινήµατος. (Κατάλυση κοινοτήτων και εκπαίδευσης. Α΄έξοδος του 
ελληνικού στοιχείου). ∆ιωγµοί των Ελλήνων και κατά τη διάρκεια του Β’ Βαλκανικού 
και του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου (Κατάλυση ελληνικής εκκλησίας. Β΄έξοδος των 
Ελλήνων). Υπογραφή της Συνθήκης Νεϊγύ (Νοέµβριος 1919) και σύµβασης αµοιβαίας 
ανταλλαγής πληθυσµών εθελοντικού χαρακτήρα µεταξύ Ελλάδας Βουλγαρίας 
(Γ΄έξοδος του ελληνικού στοιχείου). 

 



1.5 Σύγχρονη περίοδος 

Τέλη 19ου αι. αρχές 20ου: Σθεναρή αντίσταση του ελληνισµού της Νότιας Θράκης στη 
βουλγαρική προπάγανδα, κυρίως µέσω των σχολείων (416 ελληνικά σχολεία µε 32.210 
µαθητές) και των συλλόγων και σε δεύτερη φάση µε ένοπλη επαναστατική οργάνωση 
(«Πανελλήνιος Οργάνωσις», 1908, µε έδρα την Αδριανούπολη) Τροµοκρατική δράση 
των βουλγαρικών ανταρτικών σωµάτων της ΕΜΕΟ στη Θράκη. Κοινωνική, οικονοµική 
και πληθυσµιακή υπεροχή του ελληνικού στοιχείου έναντι του βουλγαρικού (από τους 
1.030.000 κατοίκους του βιλαετίου Αδριανουπόλεως, οι 365.000 Έλληνες και οι 
110.000 Βούλγαροι). 

1908: Επανάσταση Νεότουρκων. ∆ύο 
‘Έλληνες Θρακιώτες βουλευτές στην 
Οθωµανική Βουλή. Εγκατάσταση 
µουσουλµάνων προσφύγων από την 
Βοσνία στη Θράκη και βιαιοπραγίες σε 
βάρος των χριστιανικών πληθυσµών. 

1912-1913: Κατά τη διάρκεια των 
βαλκανικών πολέµων βουλγαρικοί διωγµοί 
και τουρκικά αντίποινα σε βάρος του ελληνικού πληθυσµού. 

Ιούλιος 1913: Απελευθέρωση Ξάνθης, Κοµοτηνής και Αλεξανδρούπολης από τον 
ελληνικό στρατό. 

28-07-1913: Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Νέα διάσπαση της Θράκης, η ∆υτική 
(Νέστος-’Εβρος) παραχωρείται στη Βουλγαρία, η Ανατολική παραµένει στην Τουρκία. 
Βιαιοπραγίες των Βουλγάρων στο δυτικό τµήµα και µαζική έξοδος των Ελλήνων από 
εκεί. 

1914-1919: ∆ιωγµοί των Νεοτούρκων σε βάρος του ελληνικού πληθυσµού της 
Ανατολικής Θράκης, οικονοµικού, θρησκευτικού και εθνικού χαρακτήρα. Τροµοκρατία 
από ένοπλα τουρκικά ανταρτικά σώµατα και εκτοπισµοί ολοκλήρων χωριών στα βάθη 
της Ανατολίας (150.000 περίπου άτοµα). 

1919 Συνθήκη Νεϊγύ: Καθεστώς ∆ιασυµµαχικής ∆ιοίκησης στη ∆υτική Θράκη. 

1920-1922: Η Συνθήκη των Σεβρών (Αύγουστος 1920) µεταβιβάζει στην Ελλάδα την 
Ανατολική και τη ∆υτική Θράκη. Ελληνική διοίκηση στη Θράκη, χωρισµός της σε 6 
νοµούς και αναδιοργάνωση των πολιτικών, οικονοµικών, δικαστικών και υγειονοµικών 
υπηρεσιών. 

1923: Ατυχής έκβαση της Μικρασιατικής Εκστρατείας το 1922 και υπογραφή το 1923 
της Συνθήκης της Λωζάνης. Εκκένωση της Ανατολικής Θράκης από τον ελληνικό 
στρατό, τις διοικητικές αρχές και τον ελληνικό πληθυσµό. 



1920-1924: Ενίσχυση της ∆υτικής Θράκης από ‘Έλληνες πρόσφυγες της Ανατολικής 
Θράκης, της Μ.Ασίας, της Βουλγαρίας, του Καυκάσου και της Αρµενίας. 

1941-1944: Βουλγαρική κατοχή του µεγαλύτερου µέρους της Θράκης κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου (εκτός µίας ζώνης του νοµού ‘Έβρου που τελεί κάτω από 
γερµανική κατοχή). Σύσταση της Γενικής ∆ιοίκησης Αιγαίου µε πρωτεύουσα την 
Ξάνθη. Αντικατάσταση πολιτικών, διοικητικών, οικονοµικών, αστυνοµικών, 
εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών αρχών. Πολιτική διωγµού του ελληνικού στοιχείου 
και εποικισµός της περιοχής µε Βουλγάρους. 

Σήµερα: 350.000 κάτοικοι στη Θράκη από τους οποίους 70% χριστιανοί και 30% 
µουσουλµάνοι. Οι περισσότεροι από τους τελευταίους στους νοµούς Ροδόπης και 
Ξάνθης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


