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ΕΝΤΟΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

Ο Ελληνισμός της Ρουμανίας αποτελεί, πράγματι, αξιόλογο κεφάλαιο 
της ιστορίας των ελληνικών αποδημιών από τις πρώτες δεκαετίες μετά 
την άλωση της Πόλης ως και τα μέσα του 20ου αιώνα'. Η ιδιαιτερότητα 
αυτή οφείλεται, οπωσδήποτε, στη διμέτωπη οικονομική και πνευματική 
του εμβέλεια προς τη χώρα προελεύσεως από τη μια πλευρά και προς τον 
χώρο υποδοχής από την άλλη2. Κέντρο αναφοράς, όπως είναι γνωστό,

1. Για τις παλαιότερες εγκαταστάσεις των Ελλήνων στη Ρουμανία βλ κυρίως Γ. Γ. 
Παπαδοπούλου. Π ε ρ ί  τ ο ϋ  έ ν  Β λ ά χ ο ις  Ε λ λ η ν ισ μ ό ν .  ‘Ά θήναι 1859. Κων. Σάθα, «Νεο
ελληνικής Φιλολογίας καί Ιστορίας ανάμικτα. Μέρος Α. Ό  έν Μολδοβλαχίμ Ε λ λη νι
σμός πρό των Φαναριωτών», Π α ν δ ώ ρ α , τόμ. ΙΘ ',  Φυλλάδιο 448 (15.11.1868) και Φυλ
λάδιο 449 (1.12.1868). σσ. 321-326. Θεοδ. ’Αθανασίου, Π ε ρ ί  τ ω ν  Ε λ λ η ν ικ ώ ν  Σ χ ο λ ώ ν  έ ν  

Ρ ο υ μ α ν ίς ι. Ά θήναι 1868. Μιχαήλ Α. Δένδια, Α ί  ε λ λ η ν ικ α ί  π α ρ ο ικ ία ι  ά ν ά  τ ό ν  κ ό σ μ ο ν .  

Μ ελ έτη  ισ τ ο ρ ικ ή  κ α ί π ο λ ιτ ικ ή  κ α τ α ρ τ ισ θ ε ίσ α  ε π ί  τή β ά σ ε ι  έ π ισ ή μ ω ν  ε κ θ έ σ ε ω ν  κ α ί Ιδ ιω 

τ ικ ώ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν , δ η μ ο σ ιο γ ρ α φ ικ ώ ν  ε ιδ ή σ εω ν , β ιβ λ ίω ν , σ τ α τ ισ τ ικ ώ ν  κ .λ π .. έν Άθή- 
ναις 1919. σσ. 38-40. Κων. Άμάντου, «Οί Έ λληνες εις τήν Ρουμανίαν πρό τοΰ 1821», 
Π ρ α κ τ ικ ά  τής Α κ α δ η μ ία ς  Α θ η ν ώ ν , τόμ. 19(1944). Cornelia Papacosta-Danielopolu, «L2 
organisation de la compagnie grecque de Brasov (1777-1850)», B a lk a n  S tu d ies, τόμ. 14,2 
(1973). σσ. 312-323. Σπ. Γ. Φωκά, Ο ί " Ε λλη νες  ε ις  τ ή ν  π ο τ α μ ο π λ ο ΐα ν  τ ο ϋ  Κ ά τ ω  Δ ο υ -  

νά β εω ς. Μετάφρ. έκ τής ρουμανικής Μ αρίας I. Μαρκοπούλου, φιλολόγου (Ιδρυμα Με
λέτιόν Χερσονήσου του Αίμου -144), Θεσσαλονίκη 1975, ’Αθανασίου Ε. Καραθανάση, 
Ο ί " Ε λλη νες λ ό γ ιο ι  σ τή  Β λ α χ ία  (1 6 7 0 -1 7 1 4 ). Σ υ μ β ο λ ή  σ τή  μ ε λ έ τ η  τή ς  " ελ λ η ν ικ ή ς  π ν ε υ 

μ α τ ικ ή ς  κ ίν η σ η ς  σ τ ίς  π α ρ α δ ο υ ν ά β ιε ς  η γ ε μ ο ν ίε ς  κ α τ ά  τ ή ν  π ρ ο φ α ν α ρ ιω τ ικ ή  π ε ρ ίο δ ο  

(Ίδρυμα Μελέτιόν Χερσονήσου του Αίμου 194). Θεσσαλονίκη 1982, όπου και σχετική 
βιβλιογραφία, και την πρόσφατη εργασία της Olga Gicanci, «La specifite della diaspora 
greque dans Γ espace roumain a Γ epoque modeme», P r o c e e d in g s  o f  th e  F irst In te rn a tio n a l  

C o n g re ss  o n  th e  H e lle n ic  D ia sp o ra  , τόμ. 2, Amsterdam 1991, σσ. 105-114. Βλ. επίσης 
’Αποστόλου Ε. Βακαλόπουλου, Ι σ τ ο ρ ία  τ ο ϋ  Ν έ ο υ  'Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ , τόμ. Δ ' , Θεσσαλονί
κη 1973. σσ. 247-256.

2. ΒλΝ. lorga. R o u m a in s e l  G re c s  au c o u rs  d e s  s iec les , Bucarest 1921, σ. 16κ.ε. Καρα
θανάση. ό,π., σσ. 11 -12 και 24-28.
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αυτής της δυναμικής παρουσίας και επιρροής υπήρξε ο Δούναβης, όπου 
οι ναυτιλιακές και εμπορικές δραστηριότητες πέρασαν σταδιακά και κα
τά μεγάλο ποσοστό στα χέρια των Ελλήνιον, η ηγετική θέση των οποίων 
εδραιώθηκε, βέβαια, στα μέσα του 19ου αιώνα μετά τη συνθήκη των Παρι- 
σίων(1856)\

Πρέπει να υπογραμμισθεί στο σημείο αυτό ότι στην υπάρχουσα βι
βλιογραφία ιδιαίτερος λόγος γίνεται για την παρουσία και δραστηριο- 
ποίηση του επτανησιακού στοιχείου τόσο ευρύτερα στη Ρουμανία και 
στην περιοχή του Δούναβη, όσο και στον χώρο, ειδικότερα, της Βραΐλας. 
Παλαιότερα είχε επισημάνει το παραπάνω γεγονός ο Ν. Jorga, που ανα
φέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων της Βραΐλας είχε προέλευση 
τα νησιά του Ιονίου. Πρόσφατα (1996) η Cornelia Papacosta-Danielopolu 
και αργότερα ο Cristian Filip (ο δεύτερος υπό την επίβλεψη της γνωστής 
ιστορικού Olga Cicanci) παρέχουν αξιόλογες πληροφορίες, από τις οποί
ες προκύπτει ότι οι Επτανήσιοι διαδραματίζουν τον κυριότερο ρόλο στο 
εμπόριο και στη ναυτιλία στον Δούναβη. Μάλιστα δεν αποφεύγουν να 
σημειώσουν ότι και στα πλαίσια των εκεί εγκατεστημένων Επτανησίων 
εντονότερη είναι η παρουσία του κεφαλονίτικου στοιχείου3 4. Κι ακόμη η 
ιδιαίτερη αυτή παρουσία των Επτανησίων στην περιοχή της Βραΐλας τεκ
μηριώνεται, γ ι’ άλλη μια φορά, από κατάλογο μελών της εκεί ελληνικής 
Κοινότητας, που δημοσιεύεται στην παρούσα μελέτη κι απ' όπου προκύ

3. Βασική εργασία για  τις δρασηριότητες των Ελλήνων στον Δούναβη είναι του Σπ 
Γ. Φωκά. Οί "Έλληνες εις τήν ποταμοπλοΐαν τον Κάτω Δοννάβεως. που αναφέρθηκε 
παραπάνω. Πρβλ και Μαρίας I. Μ αρκοπούλου, Οί Κεφαλλήνες καί 'Ιθακήσιοι στή ναυ
τιλία τού Δοννάβεως. Ά θήναι 1967. Βλ. και ορισμένες ειδήσεις στον Ν. Iorga. Istoria 
comertului roman pana la 1700. Bucuresti 1937. Με τη συνθήκη των Παρισίων (1856) επε
κτάθηκε και στον Δούναβη η αρχή της διεθνοποιήσεως των ποταμών, που είχε αποφασι- 
σθεί στο συνέδριο της Βιέννης (1815) και δεν είχε εφαρμοστεί στον Δούναβη λόγω των 
αντιδράσεων της Αυστρίας και της Τουρκίας.

4. Βλ. Ν. Jorga. Istoria Romanicoe. vol. VIII. Bucuresti, 1938. σ. 386. Cornelia Papaco- 
stea-Danielopolu. Comunitaltile grecesti dim Romania in secolum al XIX -lea. editura 
Omonia. | Bucuresti], 1996. σ. 64 και Cristian Filip, Aspecte dim viata si actielcne dim Braila 
in a deva Jumatate a secolului ali Χ ΙΧ -lea. | Bucuresti 1999. πρόκειται για πτυχιακή εργασία 
αδημοσίευτη υπό την επίβλεψη της Olga Cicanci]. Βλ. επίσης ορισμένα στοιχεία στον 
George Trohani, «Calera date despre un antirevolutionar Briiilean-Manolachi Baldoridi». 
Muzeum National. VIII. ανάτυπο. Bucuresti 1995, σσ. 23-35. Evangclia N Gcorgitsoyanni, 
«Le palais dc Γ Ambassade et Γ Fglise Grecque de Bucarest (Histoire de leur fundation jusqu’ 
a la pose de la premiere picrre de ces edifices», στον τιμητικό τόμο «Comeliae Papacostea 
Danielopolu in memoriam εις μνήμην», Bucuresti 1999. σσ. 209-218, όπου ενδιαφέρουσα
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πτει ότι ποσοστό 40% από των εκεί εγκατεστημένων Ελλήνων προέρχε
ται από την Επτάνησο.

Οι αποδημίες, λοιπόν, των Ελλήνων (κυρίως Επτανησίων) στη Ρου
μανία καλύπτουν τις δύο πρώτες περιόδους της ιστορίας της νεοελληνι
κής διασποράς5: την πρώτη, από τις αρχές του 15ου αι. ως και το 1830, και 
τη δεύτερη, από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους ως τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο. Χρήσιμος απολογισμός της δεύτερης περιόδου, όπου 
εντάσσεται και η παρούσα συμβολή, είναι η πρόσφατη (1983) εργασία της 
Ελένης Δ. Μπελιά, όπου γίνεται μια συνολική επισκόπηση του μετανα- 
στευτικού φαινομένου της χώρας μας προς τη Ρουμανία από το 1835 ως 
το 1878, με βάση ανέκδοτες πηγές και έντυπο ελληνικό και ξένο υλικό, και 
όπου η συγγραφέας παραθέτει την υπάρχουσα βιβλιογραφία6. Ελάχιστα, 
ωστόσο, γνωρίζουμε για το υπόλοιπο διάστημα της δεύτερης περιόδου7.

σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. και δημοσίευμα ειδικά για  τους Κ εφ αλονίτες και Ιθακήσιους 
της περιοχής του Δούναβη της Μ αρίας I. Μ αρκοπούλου, Οί Κεφαλλήνες καί ’Ιθακήσιοι 
στή ναυτιλία τον Δουνάβεως, ό.π ., Α πό το σημείο αυτό πρέπει να  ευχαριστήσω θερμά  
τη συνάδελφο Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη και την εκ Ρ ουμα νία ς μεταπτυχιακή φοιτή- 
τριά μου O anaBarbalatayia τις σχετικές διευκολύνσεις κατά την έρευνά μου.

5. Η ιστορία των νεοελληνικώ ν αποδημιώ ν χω ρίζεται συμβατικά στις εξής τρεις π ε 
ριόδους: α) από τα τέλη του Μ ου και κυρίω ς α πό τα μέσα του 15ου αι. ως την ίδρυση 
του ελληνικού κράτους (1830), β) από το 1830 ως την έναρξη του δεύτερου πα γκ όσμ ι
ου πολέμου και γ) από το 1940 ως και τη δεκαετία του 1970. Β λ τις τομές αυτές στην 
πρόσφατη χρήσιμη και χρηστικότατη εργασία του I. Κ. Χ ασιώ τη. Επισκόπηση τής 
'Ιστορίας τής Νεοελληνικής Διασποράς, Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 35-40. Στην εργασία α υ 
τή υπάρχει συγκεντριυμένη επιλεκτική για  το φ αινόμενο  της νεοελληνικής διασποράς  
βιβλιογραφία (σσ. 199-214).

6. Βλ. 'Ελένης Δ. Μπελιά. « Ό  Ε λ λη νισ μ ός  τής Ρουμα νία ς κατά τό διάστημα 1835 
-1878. (Συμβολή στήν Ιστορία του επί τή βάσει τών ελληνικώ ν πηγώ ν)», ανατ. α π ό  τον  
26ο τόμο του Δελτίου τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, 
Ά θή να ι 1983. σ. 54. όπου και σχετική βιβλιογραφία. Για την ίδια περίοδο βλ. και της 
Cornelia Papacosta-Danielopolu, «Le villes roumaines et la “Diaspora" greque au X IX e  
siecle». Acies du Jle Gongress International des Etudes Sud-Est Europeen. τόμ. 2, Αθήνα  
1972. σσ. 541-550.

7. Η έρευνα στις ελληνικές πηγές και για  το χρονικό διάστημα μετά το 1878 ως το 
1947 συνεχίζεται από την Ελένη Μ πελιά (βλ. στην εργασία της, « Ό  Ε λληνισμός τής 
Ρουμανίας», ό. π ., σ. 7). Σποραδικές πληροφορίες για  την ίδια περίοδο βλ. Δ ιονυσ ίου  
Μ εταξά-Λασκαράτου. Έλληνικαί παροικίαι Ρωσσίας καί Ρωμουνίας. Μετά γεωγρα
φικών καί ιστορικών σημειώσεων πρός όέ καί εικονογραφιών, έν Βράίλμ. τυπογρα- 
ipriov“Universala'' Κων. Π, Ν ικολάου, 1980. σσ. 109-128. και Δ ένδια , ό.π., σσ. 43-51.
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Μοναδική βέβαια αξιόλογη συμβολή είναι η μονογραφία του Σπ. Γ. Φω
κά, που αφορά όμως στις οικονομικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες 
των Ελλήνων παροίκων στις παράκτιες περιοχές του Δούναβη*. Το έγ
γραφο, λοιπόν, που εδώ δημοσιεύουμε, η έκθεση όηλ. του Έλληνα προξέ
νου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, και που αφορά ειδικά 
στην ελληνική κοινότητα της Βραΐλας, αποτελεί από τη μια πλευρά βασι
κή ιστορική πηγή για το θέμα’ κι από την άλλη είναι μια ανταπόκριση στην 
ιστορική επιταγή για ειδικότερες και σε βάθος μονογραφίες των δραστη
ριοτήτων του Ελληνισμού της Ρουμανίας8 9 10 11.

α. Τι γνωρίζαμε ως τώρα για την Ελληνική Κοινότητα της Βραΐλας

Ειδικά για την Ελληνική Κοινότητα της Βραΐλας οι πληροφορίες που 
έχουμε ως τώρα είναι, βέβαια, αποσπασματικές, αλλά πολύτιμες και τεκ
μηριωμένες αρχειακά ως το 1878", σποραδικές και ήσσονος σημασίας αρ
γότερα12, και αφορούν σ’ όλους τους τομείς δραστηριότητας της Κοινό
τητας: στη δημογραφική της κατάσταση, στις ναυτιλιακές και εμπορικές

8. Σπ. Γ. Φωκά. Οί "Έλληνες εις τήν ποταμοπλοΐαν τον Δουνάβεως. ό. π., σσ. 124 
κ.ε.

9. Για τις προξενικές εκθέσεις ως ιστορικές πηγές βλ. Ελένης Δ. Μπελιά. «Ό  Ελ
ληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π.. σ. 7. Οι εκθέσεις των Ελλήνων προξένων στη Ρουμα
νία φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Κεντρική 
Υπηρεσία (AYE/ ΚΥ), στο φάκ. 36/ 5, Προξενεία Ρουμανίας.

10. Βλ. τη νύξη που κάνει ο Κων. Αμαντος. «Οί "Ελληνες εις τήν Ρουμανίαν πρό 
τοϋ 1821», Π ρακτικά  τής 'Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 19(1940). σ. 434. Πρβλ. και 'Ελένης 
Δ. Μ πελιά. « Ό  Ελληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π.. σ. 62. και Α. Βακαλόπουλου. Ισ το 
ρία το ν  Ν έον Ε λλη ν ισμ ό ν , τόμ. Δ ' , σ. 276. όπου αναφέρεται στην ανάγκη συγγραφής 
ενός μεγάλου συνθετικού έργου, που να εξετάζει τη δράση του Ελληνισμού της Ρου
μανίας.

11. Βλ. κυρίως 'Ελένης Δ. Μπελιά, « Ό  Ελληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π.. σσ. 19- 
22, 26-28. 35-39 και 51. Της ίδιας. «L’ instruction aux communautes greques de Roumanie 
(1869-1878)». Balkan Studies, τόμ. 16ι, Θεσσαλονίκη 1975. σσ. 7-9. Σπ. Γ. Φωκά. ό.π.. σσ. 
97.111. και σημ. 62. 119 και σημ. 67. 120 και σημ. 68. 120 και σημ. 70. 136. 141. 351- 
354. 378-434.

12. Διονυσίου Μεταξά-Δασκαράτου. ό.π.. σσ. 125-128. όπου αναφέρεται στον ναό 
της Ευαγγελίστριας, στα εκπαιδευτήρια και σε οικονομικά θέματα της Κοινότητας 
Βραΐλας, και Μιχαήλ Α. Δένδια. ό.π.. σσ. 45-46, όπου σημειώνει χαρακτηριστικά ότι το 
1919 (τότε δημοσιεύεται η εργασία του Δένδια) «άκμαιότατος παραμένει ό Ελληνισμός 
έν Βραΐλςι».
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δραστηριότητες των μελών της, στην εκπαίδευση και ευρύτερα στην πνευ
ματική και πολιτιστική της υπόσταση. Γνωρίζουμε λ.χ. ότι το 1872 η Ελ
ληνική Κοινότητα της Βραΐλας αριθμούσε 7.000 μέλη13, ότι πριν από το 
1900 στην ιδιοκτησία 18 Ελλήνων εφοπλιστών, μελών της Κοινότητας, 
ανήκαν 183 πλωτά στον Δούναβη (150 σλέπια και 33 ρυμουλκά)14, ενώ με 
βάση στατιστικές του 1900 ο αριθμός των Ελλήνων εφοπλιστών σλεπιών 
(ποταμόπλοιων) της Βραΐλας ανέρχεται στους 85 και ρυμουλκών στους 
19'5. Γνωρίζουμε επίσης ότι στη Βραΐλα ομάδα Ελλήνων εφοπλιστών, ήδη 
από το 1857, είχε ιδρύσει την πρώτη ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυ
μία “Concordia”16 και ότι ακόμη νωρίτερα (από το 1847) τα περισσότερα 
ελληνικά πλοία, που ταξίδευαν στον Δούναβη, κατέπλεαν στο λιμάνι της 
Βραΐλας17, ότι στον χώρο της παιδείας δραστηριοποιήθηκαν από το 1869 
οι εκεί ελληνικοί σύλλογοι “Φιλανθρωπικός Σύλλογος της ελληνικής 
υπαλληλίας ο Ερμής” και ο “Φιλόμουσος Σύλλογος Βραΐλας”, που ίδρυ
σαν σχολεία στην Κοινότητα (σχολείο αρρένων και παρθεναγωγείο)18, και 
ότι υπό την εποπτεία της Κοινότητας λειτούργησε και “Ελληνικό” σχο
λείο19, ενά) από το 1847 κιόλας είχε αναπτυχθεί και ιδιωτική δραστηριό
τητα στην εκπαίδευση των Ελλήνων της Βραΐλας, εκφραζόμενη με ποικι
λία εκπαιδευτηρίων: “Προκαταρκτικά”, “Ελληνικά”, “Γυμνάσια”, “Αλ
ληλοδιδακτικά”, “Ελληνοεμπορικό Διδασκαλείο”, “Παρθεναγωγείο”20. 
Μαθαίνουμε ακόμη πως στη Βραΐλα είχε ιδρυθεί το 1872 “Ελληνικός Φι- 
λαρμονικός Σύλλογος” με στόχο τη διδασκαλία εκκλησιαστικής μουσικής

13. Ελένης Δ. Μπελιά. «Ό  Ελληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π.. σ. 19.
14. Σπ. Γ. Φωκά, ό.π.. σσ. 125-137 και κυρίως στις σσ. 135-136.
15. Σπ. Γ. Φωκά. ό.π.. σ. 136.
16. Σπ. Γ. Φωκά. ό.π.. σσ. 95-96 και σημ. 38, όπου αναγράφονται τα ονόματα των 

Ελλήνων μετόχων στην Εταιρεία με τις αντίστοιχες “μετοχές" συμμετοχής τους. Πρβλ. 
και Ελένης Δ. Μπελιά, «Ό  Ελληνισμός της Ρουμανίας», ό.π.. σ. 22.

17. Βλ. Ελένης Δ. Μπελιά, «Ό  Ελληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π.. σ. 20, όπου δη
μοσιεύει σχετικό απόσπασμα από την έκθεση του Υ ποπροξένου Βραΐλας Ιω. Αλεξαν- 
δρή.

18. Βλ. Ελένης Δ. Μπελιά. « Ό  Ελληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π.. σσ. 26 και 35-36, 
και της ίδιας «L' instruction aux communautisgreques de Roumanie», ό.π.. σσ. 5-13.

19. Βλ. Ελένη Λ. Μπελιά. «Ό  Ελληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π.. σ. 27 και σημ. 91, 
και της ίδιας, «17 instruction», ό.π., σ. 8.

20. Βλ. Ελένης Λ. Μπελιά, «Ό  Ελληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π.. σσ. 27-28 και της 
ίδιας, «17 instruction», ό.π.. σσ. 8-9. Πρβλ. και Διονυσίου Μεταξά-Λασκαράτου, ό.π., σ. 
126.
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και ότι λειτούργησαν ελληνικά τυπογραφεία απ’ όπου εκδόθηκαν αξιό
λογα βιβλία και όπου τυπιόνονταν ελληνικές τοπικές εφημερίδες51.

Οι παραπάνω ειδήσεις για τον Ελληνισμό της Βραΐλας πλαισιώνο
νται, βέβαια, από ένα πλήθος λεπτομερειακών στοιχείων, ενώ σποραδικές 
πληροφορίες έχουμε και για τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Ωστό
σο ειδική μονογραφία, συγκεκριμένη, για την Ελληνική Κοινότητα αυτής 
της πόλης δεν υπάρχει.

Η έκθεση του Έλληνα προξένου στη Βραΐλα, που συντάσσεται ύστερα 
από σχετική εγκύκλιο (28445) του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερι
κών, δίνει ακριβώς το στίγμα προς αυτή την κατεύθυνση: παρέχει μια σύ
ντομη ιστορική αναδρομή της ζωής και της δράσης της Κοινότητας και 
καταλήγει σε μια σαφή εικόνα της κατάστασής της σε μια κρίσιμη χρονική 
στιγμή (1914), όταν ήδη έχουν ξεσπάσει οι πρώτοι βαλκανικοί πόλεμοι. 
Είναι δηλαδή, το ίδιο το κείμενο της έκθεσης μια συνοπτική μονογραφία 
της Ελληνικής Κοινότητας της Βραΐλας, που προάγει την έρευνα, αφού 
παρέχει νέα στοιχεία και τεκμηριώνει παλαιότερες πληροφορίες.

1) Προσδιορίζεται με ακρίβεια η ημερομηνία ίδρυσης της Κοινότητας. 
Ή ταν γνωστό μόνο ότι το 1872 η Κοινότητα ήταν οργανωμένη25. Τώρα 
μαθαίνουμε ότι ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1863 και ότι καθορίστη
καν και τα αρχικά θεσμικά πλαίσια λειτουργίας της21 22 23. Σύμφωνα με το 
κείμενο της έκθεσης η Κοινότητα με δημοκρατικές-εκλογικές διαδικα
σίες θα αναδείκνυε επιτροπή διαχείρισης, στην αρχή τριμελή και στη 
συνέχεια επταμελή, που θα είχε ως έργο τα οικονομικά της εκκλησίας 
και της ίδιας της Κοινότητας. Η άδεια λειτουργίας της χορηγείται από 
τις ρουμανικές αρχές τον Μάιο της ίδιας χρονιάς με θεσμικό όρο την 
αυτονομία ή τη σύστασή της “ώς ηθικού προσώπου”24.

2) Τεκμηριώνεται για άλλη μια φορά ότι λόγοι εθνικοί οδηγούσαν τους

21. Βλ Ελένης Δ. Μπελιά. « Ό  Ελληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π., σσ. 36-37 και 38- 
39. και της ίδιας. «L' instruction», ό.π.. σσ. 8-9.

22. Ε λένης Δ. Μπελιά, « Ό  Ελληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π.. σ. 13.
23. Βλ. στο έγγρ.. στιχ. 9-10: «Ή  Ελληνική Κοινότης Βραΐλας έσχηματίσΟη κατά 

μήνα Φεβρουάριον τού έτους 1863...» και στ. 45-49. όπου υπογραμμίζεται ότι από τό
τε άρχισε η αυτονομία της Ελληνικής Κοινότητας της Βραΐλας. Πάντως ο ηγεμόνας της 
Ρουμανίας, A. Cu7.a, το 1860. αναγνώρισε επίσημα τις ελληνικές κοινότητες της Ρου
μανίας. ως νομικά πρόσωπα. (Βλ. Έ . Μπελιά, ό.π.. σ. 11).

24. Βλ. στο έγγρ.. στ. 45-49.
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Έλληνες αποδήμους να συσπειρωθούν, να οργανωθούν και να δρά
σουν ως έθνος25. Η ίδρυση της Κοινότητας το 1863 είναι συνέπεια των 
μέτρων που έλαβε ο ηγεμόνας της Ρουμανίας A. Cuza: του περιορι
σμού της ελληνικής γλώσσας26 και της κατάσχεσης των εκκλησιαστι
κών κτημάτων που ανήκαν στα ελληνικά πατριαρχεία27.

3) Μαρτυρείται η ακριβής ημερομηνία (Μάιος 1863) έναρξης των εργα
σιών για την ανέγερση του νέου ναού, μετά την απαγόρευση της χρήσης 
της ελληνικής γλώσσας στον ναό των Ταξιαρχών, καθώς και η ημερο
μηνία των εγκαινίων του (29.10.1872)28.

4) Για το σχολείο αρρένων, που είχε ιδρύσει ο “Φιλανθρωπικός Σύλλογος 
της ελληνικής υπαλληλίας ο Ερμής”, έχουμε από την έκθεση νέα στοι
χεία: μαθαίνουμε ότι αρχικά λειτουργούσε υπό τη διοίκηση δωδεκαμε- 
λούς επιτροπής εκλεγόμενης από τον ίδιο τον σύλλογο, ενώ από το 
1887 το σχολείο περιέρχεται «εις τήν διεύθυνσιν και συντήρησιν τής 
Επιτροπής τής Κοινότητος»29.

5) Το Ελληνικό Παρθεναγωγείο, που είναι δημιούργημα του “Φιλόμου- 
σου Συλλόγου Βραΐλας”, ιδρύεται το 1870 (και όχι το 1869)30, αφού τη 
χρονιά αυτή μαρτυρείται και η ίδρυση του συλλόγου. Το κείμενο της

25. Βλ. Διονυσίου Μεταξά-Δασκαράτου, ό.π., σ. 126. Μιχαήλ Α. Δένδια, ό.π., σ. 42.
26. Για την εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας στη Ρουμανία (αλλά και την επίδρα

σή της στη ρουμανική γλώσσα) βλ. Ν. Kartojan. Istoria Jiteraturiti rom&ne vechi, τόμ. 3, 
Bucuresti 1945. σσ. 208-210. Πρβλ. και Καραθανάση. Οί 'Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία, 
ό.π., σ. 24, και Α. Βακαλόπουλου, Ιστορία τον Νέου Ελληνισμού, τόμ. Δ ',  1973, σσ. 
252-254, όπου και σχετική βιβλιογραφία.

27. Βλ. πρόχειρα Μιχαήλ Α. Δένδια, ό.π., σ. 42, και Ελένης Δ. Μπελιά, «” Ο Ελ
ληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π., σ. 58, όπου αναφέρει ότι το "ζήτημα των γραικικών μο- 
ναστηρίων", που εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική για την ανεξαρτησία της Ρουμα
νίας. ανέκυψε το 1859, όταν ο Cuza επέβαλε φορολογία στα μοναστηριακά κτήματα των 
ηγεμονιών.

28. Βλ. έγγρ., στίχ. 45-46. Πρόκειται δηλ. για το ναό της Ευαγγελίστριας, που ανα- 
φέρεται ότι πράγματι ιδρύθηκε το 1863 και ήταν για το μέγεθος και τη λαμπρότητά του 
μοναδικός «έν τή ανατολή» (βλ. Διον. Μεταξά-Λασκαράτου, ό.π.. σ. 126).

29. Βλ. έγγρ., στίχ. 61-69. Πρβλ. και Ελένης Δ. Μπελιά, ό.π., σ. 26 και της ίδιας, 
«L‘ instruction», ό.π., σ. 7-8.

30. Πρβλ. Ελένης Δ. Μπελιά, « Ό  Ελληνισμός τής Ρουμανίας», ό.π., σσ. 26 και 35.
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έκθεσης ακόμη παρέχει τις σχετικές συμπληρωματικές ειδήσεις, ότι ο 
σύλλογος συντηρούσε αρχικά το Παρθεναγωγείο, ότι το 1879 περιέρ
χεται στη δικαιοδοσία της Κοινότητας και ότι το 1893 παύει να λει
τουργεί για οικονομικούς λόγους11.

6) Αξιόλογες είναι ακόμη οι πληροφορίες για τις μεγάλες προσφορές των 
ομογενών για την ανέγερση των κτιρίιον των παραπάνω σχολείων. 
Έτσι μαθαίνουμε ότι μόλις το 1902 η Κοινότητα αποκτά ιδιόκτητο 
κτίριο για το σχολείο αρρένων και το 1913 ανοικοδομείται κτίριο για 
το Παρθεναγωγείο στο προαύλιο της ελληνικής εκκλησίας”.

7) Επισημαίνεται στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα πτώ
ση οικονομική και δημογραφική της Κοινότητας και προσπάθεια (κα
τά το 1912) ανασύνταξης.

8) Σημειώνεται η περιουσιακή κατάσταση της Κοινότητας κατά το 1914 
(τα δύο κτίρια των σχολείων και τα δύο ποταμόπλοια)11.

9) Προσδιορίζονται η μορφή του λειτουργούντος σχολείου αρρένων (4 
τάξεις Δημοτικού και 2 Ελληνικού), η επιστημονική κατάρτιση και οι 
τίτλοι του διδακτικού προσωπικού και προαναγγέλλεται η σύσταση 
έβδομης τάξης, καθώς και η σύνταξη αιτήματος προς το ελληνικό 
Υπουργείο, για να αναγνωρισθεί το σχολείο αυτό ισοβάθμιο προς τα 
Ελληνικά σχολεία της Ελλάδας14.

10) Τέλος καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινότητας, απ’ 
όπου δίνεται η ευχέρεια να συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, και 
καταχωρούνται ονομαστικά τα 183 και πλέον μέλη της Κοινότητας, 
που μπορούν να δεχθούν χρήσιμες ποσοστιαίες αναλύσεις σε σχέση με 
τον χώρο της ελεύθερης Ελλάδας, τα Επτάνησα και τον αλύτρωτο Ελ
ληνισμό. 31 32 33 34

31. Βλ. έγγρ.. στίχ. 74-77.
32. Βλ. έγγρ., στίχ. 81-97.
33. Βλ. έγγρ., στίχ. 155-160.
34. Βλ. έγγρ.. στίχ. 175-193. Στα 1919, που γράφει ο Δένδιας. φαίνεται ότι το σχο

λείο αυτό υπήρχε «λαμπρόν... άνεγνωρισμένον ώς ισότιμον πρός τά έν Έ λλάόι Γυ
μνάσια» (βλ. Δένόια, ό.π.. σ. 45).
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ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ35

CONSULAT R. DE GRECE
aBRAILA Braila, le 31 Μαιου 1914
Άριθ. 162 Γ/75

Πρός τό
επί των Εξωτερικών Σ. Ύπουργειον

Συμμορφούμενος πρός τήν ύπ’ άριθ. 28455 π.έ. εγκύκλιον τον Σ. 
Υπουργείου έχω την τιμήν νά υποβάλω αύτφ τάς ζητηθείσας πληρο
φορίας περί τής έν Βραΐλα Ελληνικής Κοινότητος.

Ή  Ελληνική Κοινότης Βραΐλας έσχηματίσθη κατά μήνα Φεβρουά
ριον τοϋ έτους 1863, έν εποχή δηλονότι καθ’ ήν ό ήγεμών Αλέξανδρος 
Κούζας, μετά τήν έκλαΐκευσιν των μοναστηριακών κτημάτων των άνη- 
κόντων εις τά Ελληνικά Πατριαρχεία, άπηγόρευσε καί τήν χρήσιν τής 
Ελληνικής γλώσσης έν τοΐς ναοΐς καί πρό πάντων έν τώ έντανθα ναφ 
των Ταξιαρχών, ένθα άνέκαθεν ήτο καθιερωμένη εκ δεξιών μέν ή ελλη
νική ψαλμωδία, έξ αριστερών δέ ή ρωμουνική. Τότε συνήλθον οι πρό
κριτοι τής ελληνικής παροικίας καί κατήρτισαν έπιτροπήν έκ τών όμο- 
γενών Τζωρτζή Βούρου, Τωάννου Φάραγγα, Γεωργίου Άβασιώτου, 
Στεργίου Μπότσαρη, Λημητρίου Καρούσου, Στεργίου Καλούδη, Αημη- 
τρίου Καββαδία, Λαζάρου Σκληά, Τωάννου Μαρή, Λημητρίου Γριμάλ- 
δη. Γευοργίου Οικονόμου καί Νικολάου Λογάδη. Ή  έπιτροπή αϋτη κα- 
τηρτίσθη υπό τήν προεδρείαν τοϋ μακαρίτου Γεωργίου Άβασιώτου, με- 
γαλεμπόρου, όνοι ξένοι άπεκάλουν“RoiduDanube”. Συνελθόντες, λοι
πόν, εις σύσκεψιν οι είρημένοι ομογενείς άπεφάσισαν νά προβώσιν εις 
άνέγερσιν ίδιου ναοϋ έλληνικοϋ έχοντος ιερείς καί ίεροψάλτας "Ελλη
νας, πρός τοϋτο δέ άπετάθησαν δι ' άναφοράς των πρός τόν ηγεμόνα

35. Πρόκειται για ένα δακτυλόγραφο κείμενο σσ. 15, απευθυνόμενο από τον Έ λλη
να Πρόξενο της Βραΐλας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου πρωτοκολλάται τις 
27.7.1914, με αριθ. προπ. 24061 και αρχειοθετείται στον φάκ. 175. Το έγγραφο εκδίδε- 
ται όπως έχει. Διορθώθηκε μόνο η στίξη και τα κεφαλαία έγιναν πεζά, όπου, χωρίς λό
γο. είχαν τεθεί από τον συντάκτη της έκθεσης.
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'Αλέξανδρον Κούζαν, τόν Μ ητροπολίτην Ούγγροβλαχίας καί τόν 
υπουργόν των 'Εκκλησιαστικών. Τό έγγραφον, ό ι' ού έζήτουν την 
άπαιτουμένην πρός τοϋτο άδειαν παρά τοϋ Υ πουργείου, άνέφερεν ώς 
λόγον όποχρώντα ότι ή όσημέραι αϋξουσα Ελληνική Παροικία ήγνό- 

30 ει την ρωμουνικήν γλώσσαν, έν δέ τή πρός τόν ηγεμόνα Κούζαν άνα- 
φορά της. ή περί ής λόγος επιτροπή, έλεγε πρός τούτοις δ η  ού μόνον 
ή πολυάριθμος Έλλ?ινική Παροικία ήγνόει τήν ρωμουνικήν. άλλά καί 
τά πληρώματα τών πολλώ ν έλληνικών καί ίονικών πλοίων, άτινα κα- 
τέπλεον τότε κατ' έτος εις τόν λιμένα Βραΐλας. Ε ν  τή αναφορά έλέγε- 

35 το, προσέτι, δτι μετά τήν άποπεράτωσιν τοϋ ναοϋ ή ύπό τήν προε- 
δρείαν τοϋ Γεωργίου Άβασιώ του έργαζομένη τότε δωδεκαμελής έξ 
ομογενών επιτροπή έμελλε νά παραιτηθή, θά έξελέγετο δέ ύπό τής 
Κ οινότητος έτέρα τριμελής τοιαύτη, ήτις βραδύτερον έγένετο έπταμε- 
λής, έχονσα αποστολήν τήν συντήρησιν τοϋ Ναοϋ. τήν δημιουργίαν 

40 καί διαχείρισιν τής Κοινοτικής περιουσίας έπί τριετίαν, μετά παρέ- 
λευσιν τής οποίας ώφειλε καί αυτή νά παραιτηθή, δίόουσα λόγον τών 
ύπ ' αύτής πεπραγμένων καί προσκαλοϋσα τήν Κοινότητα εις εκλογήν 
νέας επιτροπής.

Ή  οικοδομή τοϋ ναοϋ, δΓ ήν έδαπανήθη έν έκατομμύριον φρά- 
45 γκων άνευ ούδενός έσωτερικοϋ έξωραϊσμοϋ. ήρξατο κατά Μ άϊον τοϋ 

1863. διότι τότε έχορηγήθη υπό τοϋ ήγεμόνος Κούζα ή αίτηθεϊσα άδεια 
ύπό τούς όρους, οϋς είχεν εύσεβάστως ύποβάλει ή δωδεκαμελής επι
τροπή. έξ' ών δ ' εξάγεται καθαρώς ή αυτονομία τής Ελληνικής Κοι- 
νότητος ή μάλλον ή ϋπαρξις αύτής ώς ήθικοϋ προσώπου.

50 Ή  οικοδομή τοϋ ναοϋ πεπερατώθη κατ' 'Οκτώβριον τοϋ 1872, όπό- 
τε έτελέσθησαν καί τά εγκαίνια αύτοϋ τή 29η τοϋ αύτοϋ μηνάς, ώς δη- 
λοϋται έκ τής είδοποιήσεως. ήν είχεν έκδώσει ή τότε έκλεγεΐσαέπιτρο
πή τής Κοινότητος, άποτελουμένη έκ τών Μιχαήλ Ροδοκανάκη. Γ. Α. 
Οικονόμου καί Γ. Α. Α ντίπα .

55 Σχολεΐον κ α τ’άρχάς ή Κοινότης δέν ϊδρυσεν. άλλ ' ύπήρχον έν 
Βραΐλμ σχολεία έλληνικά ιδιωτικά ώς καί πολλοί Ε λληνες διδάσκαλοι 
διδάσκοντες ιδιαιτέρως τήν Ελληνικήν. Κατά τό 1869 έν τούτοις. τή 
πρωτοβουλίμ καί συνδρομή τών άποθηκοφυλάκων σιτηρών (μαγαζινιέ- 
ριδων) ίδρύθη Σύλλογος Φιλανθρωπικός ύπό τήνέπωνυμίαν "Ερμής", 

60 σκοπόν έχων τήν σύστασιν σχολείου πρός έκπαίδευσιν τών άπορων 
έλληνοπαίδων. Τό σχολεΐον, δπερ ό ρηθείς Σύλλογος ίδρυσε, διετέλει 
ύπό τήν διεύθυνσιν δωδεκαμελοϋς επιτροπής έκλεγομένης ύπό τοϋ ίδι
ου Συλλόγου καί άποτελουμένης έκ τών Γ. Δ. Σακελλαροπούλου. X.
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Τολμίδον. Έ. Μ. Ζαβιτσάνου. Α . X . Μαρή, Α γ . Οικονόμου, Παναγή 
Καββαδία. Ί. Γ. Δαυή, χ.λ. κ.λ. Τό σχολεϊον τούτο έξηκολούθησε συ
ντηρούμενου υπό τού Φιλανθρωπικού Συλλόγου μέχρι τού έτους 1887, 
δτε περιήλθεν εις την διεύθυνσιν καί συντήρησιν τής επιτροπής τής 
Κοινότητος. επί τής επιτροπείας των ομογενών Αλκιβιάδου Εμπειρι
κού, Ζ. Δεϊμέζη. Π. Φ. Βιολάτου, Κωνστ. Σταθάτου καί Ί. Μήλλα.

Παραλλήλως τώ Φιλανθρωπικά) Συλλόγω “Έ ρμη” ίδρύθη εν έτει 
1870 καί έτερος Σύλλογος, υπό την επωνυμίαν “Ελληνικός Φιλόμου- 
σος Σύλλογος”, τη ενεργείς/ ιδίως τού αοιδίμου Σοφοκλέους Πετσάλη, 
φαρμακοποιού καί τού Τιμολέοντος Ρουμπινή, δημοσιογράφου. Δαπά- 
ναις τού Συλλόγου τούτου συνετηρεϊτο τότε τό έν έτει 1870 ίδρυθέν 
Ελληνικόν Παρθεναγωγείου, περιελθόν καί τούτο έν έτει 1879 υπό την 
δικαιοδοσίαν τής έπιτροπής της Κοινότητος. Α λλά  τό Παρθεναγωγεΐον 
τούτο έπαυσε δυστυχώς τώ 1893 λειτουργούν, έλλείφει πόρων.

Καί ταύτα μέν όσον αφορά τιίν κυρίως ιστορίαν της έν Βραΐλς/ 
Ελληνικής Κοινότητος. 'Όσον δ'αφορά τύν έθνικήν αυτής έκπαίδευσιν 
καί την λοιπήν δράσιν, έχω την τιμήν νά προσθέσω τά εξής:

Μέχρι τού 1902 ή Ελληνική Κοινότης έστερειτο Ιδιοκτήτων κτιρίων 
διά τό Αρρεναγωγείον καί τό Παρθεναγωγεΐον αυτής. Α λλά  κατά τό 
είρημένον έτος ή έπιτροπή τής Κοινότητος ή άποτελουμένη τότε έκ τών 
κ.κ. Γ. Κουντούρη ιατρού, Προέδρου, Έμμ. Χρυσοβελώνη, Δ. Σταθά
του, Δ. Γαλιατσάτου καί Ί. Δημοπούλου, μελών, άπεφάσισε νά έγείρη 
κτίριον δι ’ Αρρεναγωγείον έν όνόματι τής Κοινότητος, έπί τή βάσει 
τής νεωστί τότε συναφθείσης μεταξύ Ελλάδος καί Ρωμουνίας έμπο- 
ρικής συμβάσεως, δυνάμει τής οποίας αί έν Ρωμουνίς/ Έλληνικαί Κ οι
νότητες άνεγνωρίζοντο ώς ήθικά πρόσωπα. Επειδή δέ τό έν τώ κοινο- 
τικώ ταμείο) ευρισκόμενον τότε ποσόν τών 36 χιλιάδων φράγκων δέν 
έξήρκει πρός τόν σκοπόν τούτον, ό άείμνηστος Παναγής Φ. Βιολάτος 
άνέλαβε νά συμπληρώση έξ ιδίων του τό έλλεΐπον ποσόν. Ή  δαπάνη 
τής οικοδομής τού Αρρεναγωγείου ύπερέβη κατά πάσαν πιθανότητα τό 
ποσόν τά)ν 70 χιλιάδων φράγκων. Ή  κατάθεσις τού θεμελίου λίθου έγέ- 
νετο κ α τ’ ’Ιούνιον τού 1902, τά δέ έγκαίνια τού Αρρεναγωγείου έτελέ- 
σθησαν μεθ ’ όλης τής προσηκούσης μεγαλοπρεπείας κ α τ’ Όκτώβριον 
τού 1902.

Ό  αείμνηστος 77. Βιολάτος, άμέσως μετά τήν άποπεράτωσιν τής 
οικοδομής, προέτεινε ν ’ άποδώση εις τήν Κοινότητα τό κοινοτικόν πο 
σόν τών 36 χιλιάδων φράγκων, υπό τόν όρον όμως νά καταβληθώσι καί 
υπό τών λοιπο/ν ομογενών έρανοι πρός άνέργεσιν καί συντήρησιν
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Παρθεναγωγείου. Δυστυχώς όμως ή πρότασις τοΰ φιλοπάτριδος Ομο
γενούς όέν εύρε μιμητός. Έ ν  τη διαθήκη του έν τούτοις ό αοίδιμος 
άνήρ άφήκε τό εκ τον κοινοτικού ταμείου δαπανηθέν ποσόν τών 36 χι- 

105 λιάδων φράγκων πρός όφελος τής Κοινότητας καί όπως συντέλεση εις 
την άνέγερσιν Παρθεναγωγείου. Τό περί ού λόγος ποσόν ή Κοινότης 
παρέλαβεν άπό τοϋ Ιουνίου τού 1912 τη έντόνω έπεμβάσει μου παρά 
τφ  γενικφ  κληρονομώ Φ. Βιολάτω, ό σης  έκράτησε τόν έκ 4 χιλιάδων 
φράγκων κληρονομικόν φόρον. Διά τοϋ ποσού τούτον ώκοόομήθη κα

ί 10 τά τό παρελθόν έτος εντός τοϋ προαυλίου τής έλληνικής έκκλησίας 
ώραίον υπό πάσαν έποψιν Παρθεναγωγεϊον. ου ή δαπάνη άνήλθεν εις 
35 περίπου χιλιάδας φράγκων, άφοϋ κατεδαφίσθη προηγουμένως ό έν 
τφ  αϋτφ  προαυλίω ακατάλληλος οίκίσκος, ό χρησιμεύων τέως ώς κα
τοικία ιερέων. Τά εγκαίνια τού Παρθεναγωγείου τούτον θά τελεσθώσι 

115 κατά Σεπτέμβριον τοϋ τρέχοντος έτους, οπότε θ' άρχίση καί ή λει
τουργία αυτού, πρός έκπαίδενσιν τών απόρων κορασίων τής Έ λλη
νικής Κοινότητος, πράγματος οϋτινος έστερήθησαν επί πολλά έτη.

Οι πόροι πρός συντήρησιν τής Έλληνικής Κοινότητος Βραΐλας 
είναι Ιον αί έκ τών περιφερομένων έν τφ  ναφ δίσκων εισπράξεις. 2ον 

120 οά έτήσιαι συνδρομαί τών ώς μελών τής Κοινότητος έγγεγραμμένων 
ομογενών\ ών τό άντίτιμον δέν υπερβαίνει τάς 3500-4000 φράγκων καί 
3ον οί εκούσιοι έρανοι τών ομογενών, οί κ α τ’ έτος διά τής έπιτροπής 
τών Κ υριώ ν διενεργούμενοι. Δυστυχώς όμως καί οί πόροι οϋτοι έλατ- 
τοϋνται άπό τινων ετών, ώς ό νϋν σεβ. Πρόεδρος τής Κοινότητος κ. Γ. 

125 Κουντούρης, ιατρός, έπανειλημμένως κατέδειξεν έν ταίς έποικοόομητι- 
καΐς καί πειστικωτάταις λογοδοσίαις αυτού, διότι ή Κοινότης άραι- 
οϋται κ α τ’ έτος άριθμητικώς καί έκπίπτει οίκονομικώς. Τό γεγονός 
τούτο ήνάγκασε την νύν έπ ιτ ροπήν τής Κοινότητος. ϊνα έπί τή βάσει 
τού κανονισμού αυτής συγκαλέση εις γενικήν συνέλευσιν τήν Κοινότη- 

130 to κατά τήν 4 Ίανουαρίου1912 πρός έξεύρεσιν καί δημιουργίαν πόρων 
παγίων, πρός τόν σκοπόν δέ τούτον ό Πρόεδρος τής Κοινότητος κ. Γ. 
Κουντούρης ανέπτυξε, διά καταλλήλου λόγου, ότι μόνον τελεσφόρον 
μέσον θά ήτο ή έφ ' άπαξ καταβολή έκ μέρους τών εύπορούντων μελών 
τής Κοινότητος, όπως σχηματισθή κεφάλαιον πάγιον, έκ τών τόκων 

135 toO όποιου θά έκαλύπτετο μέγα μέρος τών δαπανών τών άπαιτουμέ- 
νων πρός συντήρησιν τών κοινοτικών ιδρυμάτων. Τήν γνώμην τού κ. 
Προέδρου ύπεστήριξε τελεσφόρως ό κατά τήν γενικήν έκείνην συνέ- 
λευσιν παραστάς αξιότιμος προκάτοχός μου κ. Γ. Λαγουόάκης. τό δέ 
αποτέλεσμα ύπήρξε λίαν εύάρεστον, καθ’ όσον έκ τών καταβληθεισών
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140 κατά τήν συνεδρίαν εκείνην συνδρομών απετελέσθη τό ούχί εύκατα- 
φρόνητον ποσόν των 48 χιλιάδων φράγκων.

Μετά τόν αοίδιμον 77. Βιολάτον καί έτερος ευεργέτης τής Κοινότη- 
τος, ό αείμνηστος Νικόλαος Αενδρινός, έκληροδότησε διά διαθήκης εις 
τήν Κοινότητα εν ποταμόπλοιον (σλέπι) άξίας 50-55 χιλιάδων φρά- 

145 γκων. Επειδή δέ προέκυψαν σοβαραί δυσχέρειαι μεταξύ των κληρονό
μων τού διαθέτου Νικολάου Αενδρινοΰ καί τής Κοινότητος, δυσχέρει- 
αι. αιτινες μικρού δείν κατέληγον εις τά εγχώρια δικαστήρια, τή συ- 
ντόνω καί συνδιαλλακτική παρεμβάσει μου καί μετά πολλούς μου κό
πους άπεσοβήθη ό εκ των δικαστηρίων ευνόητος κίνδυνος καί τό πο- 

150 ταμόπλοιον περιήλθεν εις τήν κυριότητα τής Κοινότητος, αντί άποζη- 
μιώσεοκ πρός τούς κληρονόμους εκ φράγκων 13 χιλιάδων.

Οϋτω λοιπόν διά τής πρό δύο ετών καταβληθείσης εκτάκτου συν
δρομής τών εύπορούντων ομογενών καί τών κληροδοτημάτων τών αει
μνήστων 77. Βιολάτου καί Ν. Αενδρινοΰ, ή Κοινότης Βραΐλας κέκτηται 

155 σήμερον τής εξής περιουσίας:
Ιον. Ααμπρόν Αρρεναγωγεΐον.
2ον. Τό άρτι άνεγερθέν περικαλλές Παρθεναγωγεϊον.
3ον. Δύο ποταμόπλοια, τό εν άγορασθέν υπό τής Κοινότητος καί τό 

έτερον τό υπό τού άειμνήστου Νικολάου Αενδρινοΰ, ώς άνω ειρηται, 
160 κληροδοτηθέν αυτή, άξίας 55 περίπου χιλιάδω ν φράγκων.

"Οφείλω έν τούτοις νά σημειώσω ότι ή Ελληνική Κοινότης Βραΐλας, 
όρθώς σκεπτομένη καί ποιούσα, έξέλεξεν, αντί πάσης έγγειου κτήσεως, 
τήν Αγοράν ποταμοπλοίων καί ώς μάλλον προσοδοφόρων καί ώς άπηλ- 
λαγμένων ενδεχομένων δυσχερειών καί περιπετειών.

165 ‘ Α λλ ' ή επιτροπή ή έτι καί νϋν υπό τήν έμβριθή καί περιεσκεμμένην
προεδρείαν διατελοϋσα τού κ. Γ. Κουντούρη, ιατρού, εκτός τών Ανω
τέρω, φρόντισε καί φροντίζει καί περί τής ευπρεπούς συντηρήσεως τού 
περικαλλεστάτου αυτής ναού, ου τό έσωτερικόν έξωραΐσθη καθ’ ολο
κληρίαν σχεδόν, διότι, Αφ’ ής εποχής ό ναός οϋτος έκτίσθη, έμεινε γυ- 

170 μνός, Αποτελούμενος εκ τεσσάρων μόνον τοίχων καί τεσσάρων εικό
νων. Ή  τελευταίως γενομένη κατασκευή καί έπιχρύσωσις ώραίου τέ
μπλου, ανταξίου πρός τό λοιπόν περίλαμπρον οικοδόμημα, οφείλεται 
εις τήν γενναίαν συνδρομήν φιλοπάτριδος ομογενούς, τού Αξιότιμου κ. 
Νικολάου Γαλιατσάτου.

175 Ά λλ ' δ,τι κυρίως καθίσταται άξιον ιδιαιτέρας μνείας είναι ό τέλει
ος καταρτισμός τού "Αρρεναγωγείου, περιλαμβάνοντος τέσσαρας τά
ξεις Δημοτικού καί δύο Ελληνικού Σχολείου μετά προσωπικού άρί-
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στον, διότι ό μεν Διευθυντής κ. Ά ντ. Παπακωνσταντινίόης. διδάσκων 
τά Ελληνικά εις τάς άνωτέρας τάξεις, είναι διδάκτωρ τοϋ ' Εθνικόν 

180 ημών Πανεπιστημίου, ώς καί ό καθηγητής των Μαθηματικών κ. Ί. Φλε- 
τονρης. οί δέ λοιποί καθηγηταί τής Ρωμουνικής καί τής Γαλλικής είναι 
έπίσης διδάκτορες Πανεπιστημίου, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τον 
εγχωρίου νόμου.

Κατά τόν προσεχή Σεπτέμβριον 1914 ή επιτροπή τής Κοινότητος 
185 προτίθεται νά προσθέση καί έβδόμην τάξιν εις τό Άρρεναγωγεΐον. όπό- 

τε θά παρακαλέση δ ι ' αναφοράς της τό Σ. Υπουργεΐον, να αναγνώριση 
τό Σχολείον τής Κοινότητος ώς ισοβάθμιον πρός τά εν Έλλάδι Ε λλη
νικά Σχολεία, άτε τής δημιουργηθησομένης έβδομης τάξεως άναλογού- 
σης πρός τήν τρίτην τάξιν Ελληνικού Σχολείον.

190 Ευελπιστώ, ότι ή εις τό Σ. Υ πουργεΐον  ύποβληθησομένη αϊτησις 
αϋτη τής Κοινότητος θά τύχη πλήρους επιδοκιμασίας καί ότι θά δοθή 
ή έγκρισις επ ' ώφελείμ μιας τών σπουδαιοτέρων εν τώ έξωτερικώ 
Ελληνικώ ν Κοινοτήτων.

Κ αί ταϋτα όσον άφορά τό ιστορικόν τής Ελληνικής Κοινότητος 
195 Βραΐλας καί τών ύπ ' αυτήν λειτονργούντων εκπαιδευτηρίων καί τον 

ναού.
Κ ατά την ενταύθα ύπερδιετή διαμονήν μου ήσθάνθην τήν παντελή  

παρά τή Κοινότητι έλλειψιν Φιλοπτώχου Αδελφότητος πρός άρωγήν 
τών απόρων καί άσθενούντων ομογενών, τών τε εγκατεστημένων 

200 ένταϋθα καί τών παρεπιδήμων, καθ’ ά καί ό άξ. Πρόεδρος τής επι
τροπής τής Ελληνικής Κοινότητος κ. Γ. Κουντούρης τονίζει εν τή 
εύγλώττω αυτού λογοδοσίμ τού 1912. Τήν συμπλήρωσιν τής έλλείψεως 
ταύτης έσχον από τής ένταϋθα έλεύσεώς μου μέλημα εκ τών κυριωτέ- 
ρων αλλά τά έπελθόντα εν τώ μεταξύ σοβαρά πολιτικά γεγονότα καί αί 

205 πολλαπλοί συνδρομαί, ας οί ένταϋθα ομογενείς προσήνεγκον υπέρ τών 
διαφόρων έθνικών άναγκών, καί ή έμπορική κρίσις. ή μαστίσασα την 
χώ ραν τούτην έπί δύο έτη, δέν μοί έπέτρεψαν δυστυχώς νά ένεργήσω 
τά δέοντα, πρός έπίτευξιν τοϋ πόθου μου τούτου. Ελπίζω  όμως ότι τό 
τοιοϋτον εργον θά γίνη εν τώ μέλλοντι ώς έπιβαλλόμενον ύπό τής άνά- 

210 γκης.
Απολείπεται μοι ήδη νά προσθέσω βραχέα τινά καί περί τών έτη- 

σίων δαπανών τής Κοινότητος.
Η  Κοινότης δαπανμ πρός συντήρησιν.

Ιον. Τοϋ ναοϋ εις μισθούς τοϋ κλήρου φρ. 470 
κατά μήνα,215
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εις μισθούς Ιεροψαλτών “ 270,
” ” τετραφώνου χορού  “ 2000

κ α τ’ έτος,
εις μισθούς 2 νεωκόρων κατά μήνα 150,

220 εις δαπάνην ήλεκτροφωτισμοϋ εσχά
τως είσαχθέντος 60-70.

2ον. Τού Αρρεναγωγείου, εις μισθούς διδασκαλικού προσωπι
κού καί άλλας δαπάνας περίπου 15.000 φράγκων έτησίως.

3ον. Ώ ς δαπάναι διά την λειτουργίαν τού κατά Σεπτέμβριον 
225 ένεστώτος έτους έγκαινισθησομένου Παρθεναγωγείου υπολογίζονται 

ώς έγγιστα φράγκα 7-8000 έτησίως.
Οι όροι, ύφ' οϋς ή ένταϋθα Ελληνική ‘Εκκλησία λειτουργεί, είναι οι 

έξήζ:
Κατά τούς έν ίσχύϊ ρωμουνικούς νόμους οί ιερείς τού ένταϋθα έλλη- 

230 νικοϋ ναού διορίζονται υπό τής Ελληνικής Κοινότητος, Αναγνωρίζο
νται δε ώς τοιοϋτοι υπό τού οικείου επισκόπου τής Ρωμουνίας, όστις 
είναι ό κατά καιρούς επίσκοπος τού Κάτω Αουνάβεως.

Περαίνων έχω την τιμήν νά υποβάλω ώσαύτως συνημμένως ώδε: 
Ιον. Ακριβή κατάλογον των μελών τής Ελληνικής Κοινότητος 

235 Βραΐλας.
2ον. "Εν άντίτυπον τού διέποντος αυτήν Κανονισμού,
καί 3ον. Τρεις λογοδοσίας τού άξ. Προέδρου τής επιτροπής τής 

Κοινότητος κ. Γ. Κουντούρη άπό τής 1 Μ αΐου1900 μέχρι τής 30 ‘Α πρ ι
λίου 1912.

240
Ευπειθέστατος 
Ό  Πρόξενος

Δ. (δυσανάγνωστη υπογραφή).

Μέλη τής έν Βραΐλα Έλλ. Κοινότητος36

1) Γεώργιος Δ. Καπάτος 
245 2) Α. Λ. Φωτιάδης 

3) ’Αλέξιος Κονταράς

4) Νικόλαος Βελιώτης
5) Γερ. Δ. Κουντούρης, ιατρός
6) Γεώργ. Μαυροκέφαλος

36. Δημοσιεύονται όπω ς ακριβώς αναγράφονται στην προξενική έκθεση.
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7) Δ. Μανοΰσος
8) Νικόλ. Λ. Πήλλικας
9) Παναγ. Δεστούνης
10) Πέτρος Δεβέντης
11) Σπυρ. Ρωμανός
12) Σόλων Βλασόπουλος
13) Διον. Α. Καλλίνικος
14) Ή λίας Περιβολάρης
15) Μάρκος Καζάκης
16) Άθαν. Ε. Εύσταθιάδης
17) Κωνστ. Σφαέλος
18) Σωτήριος Δ. Κωστίδης
19) Δημοσθ. Βάλσαμος
20) Γεώργ. Δ. Βελισάριος
21) Άλκιβ. Εμπειρικός
22) ’Ιωάν. Δημόπουλος
23) Κωνστ. Βάγιας
24) Διον. Γρέζης
25) Μάρκος Καραβίας
26) Παντ. Κ. Πλάτης
27) Γεράσιμος Κουταβάς
28) ’Αδελφοί Μελισσαράτου
29) Γεώργιος Γούσης
30) ’Ιωάννης Πατρίκιος
31) Σπυρίδων Ίωαννάτος
32) Κωνστ. X. Μαυρομμάτης
33) Κωνστ. Γ. Χαροκόπος
34) Φωτεινός Φραγκόπουλος
35) Νικόλαος Γαλιατσατος
36) Άνδρέας Τσιτσίνιας
37) Κωνστ. Παπανικολάου
38) Σπυρ. Τοπάλης
39) Γεώργιος Ή . Δεκός
40) Νικόλαος Τσοΰχλος
41) Κωνστ. Κότης
42) Κωνστ. Μεσσάρης
43) Γεώργιος Δράκος
44) Σόλων Δρακόπουλος

45) Περικλής Δρακούλης
46) Γεώργ. Κ. Δρακούλης
47) Νικόλ. Μηλιαρέσης
48) Παναγής Βαλλιανάτος
49) Διον. Σιμάτος
50) Παναγής Μακρής
51) Γεώργ. Πεταλούόης
52) Γεώργ. Ζανάτος
53) ’Αδελφοί Φουρνιώτου
54) Άριστ. Μομφερράτος
55) Κωνστ. Ίακ. Γαβαλάς
56) Χρίστος Νικολάου
57) Δημ. Παρόπουλος
58) Άνδρέας Μάνος
59) Χρίστος Παΐζης. Ιατρός
60) Μαρίνος Χαϊδεμένος
61) Λέων. & Μιχαήλ Εμπειρικός
62) Άχιλλεύς Χατζηπέτρος
63) Μαρίνος Παυλάτος
64) Γεώργιος Πόρτολος
65) Νικόλαος Μοϋτος
66) Λέων. Νικολαΐδης
67) Γερ. Π. Μπαρζούκας
68) ’Απόστολος Παχύς
69) Σωτήριος Γαλιατσατος
70) Σωτήριος Πατρίκιος
71) Ευθύμιος Δαυής
72) Νικόλαος Π. Ίωαννίδης
73) Ζανής Χρυσοβελόνης
74) Βασίλ. Ήλιόπουλος
75) Μεταξάς Δρακόπουλος
76) Ή λίας Σ. Τετενές
77) Άνδρέας Λαζαρής
78) Αντώνιος Καλαντζής
79) Ί. Κ. Τσουκάτος
80) Γ. Αυκιαρόόπουλος
81) Γρηγόριος Ά . Σταθάτος
82) Άλέξ. Σκένδερ
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83) Παρασκ. Ί. Τρωϊάνος
84) Γερ. Ά νν ινο ς
85) Ίω. Γ. Ματσούκης
86) Ίω. Ν. Τσουκάτος
87) Νικόλ. Δ. Χαραλάμπης
88) Γεράσιμος Μ. Γιαννάτος
89) Ίω. Μπόκιος
90) Άριστ. Γαλιατσάτος
91) Σπυρ. Φραγκόπουλος
92) Γεράσ. X. Λαζαρής
93) ’ ’Αντώνιος Πατρίκιος
94) Αεωνίδας Γαλιατσάτος
95) Ευθύμιος Οίκονομίδης
96) Σπυρογιάννης Θεοφιλάτος
97) Γεώργιος Φιδέλης
98) Γεώργ. Κόγκος
99) Παναγής Σπυράτος
100) Κωνστ. Παυλίδης
101) Διον. Ε. Σταθάτος
102) Κ. Μαραγκόπουλος
103) Πάνος Γιαννάτος
104) Γεώργ. Κουβαράς
105) Ευάγγελος Νικολάου
106) ? Εκτωρ Δρακούλης
107) Σπυρίόοτν Σεραφίδης
108) Θεμιστ. Σεραφίδης
109) Δημ. Κοσμέτος
110) Νικόλ. Σκριβάνος
111) Διον. Μήλλας
112) Γεράσ. Φραγκόπουλος
113) Μιχαήλ Ραζής
114) Νικόλαος Α. Βρετός
115) Γεώργ. Κωστομύρης
116) Άλέξ. Μελάς
117) Νικόλ. Ν. Σπάρτινης
118) Γεώργ. Ά .  Δρακούλης
119) Θεολόγος Θεολογίδης
120) Σίμων Λυρίτης

121) Μάρκος Χαρσούλας
122) Μιλτ. Σβορώνος
123) Γαβριήλ Φ. Βιολάτος
124) Γεώργ. Τροχάνης
125) Γεώργ. Καραβίας
126) Περικλής Μονάς
127) Κωστής Κώστας
128) Κλέαρχος Ξενάκης
129) Άθαν. Καρβελάς
130) Χρίστος ’Αναστασίου
131) Νικόλαος Κοκώλης
132) Κυριάκος Ζαμπάτης
133) Γεώργ. Λοΐζος
134) Ευάγγελος Τσοΰχλος
135) Ίω. Ψώρας
136) Δημ. Πόρτολος
137) ’Αργυρής Παπαδάτος
138) Παναγ. Χαροκόπος
139) Άχιλλεύς Λιόντος
140) Γεώργ. Χαριτόπουλος
141) Μιχαήλ Λαγός
142) ’ Ίω. Ν. Τσάκωνας
143) Σπυρ. Τσήγκας
144) Δημ. Άγούδημος
145) Άναστ. Γάγαλης
146) Θεόδ. Σβορώνος
147) ’Άγγελος Ν. Τσαγανέας
148) Γεώργιος Χαρίσης
149) Χαραλ. Καββαδίας Λαμπαρδής
150) Στυλιανός Κουφοδόντης
151) Παναγής Άντύπας
152) Παναγής Ζήσου
153) Κωνστ. Ματθαίου
154) Σταμάτιος Άποστολάτος
155) Σπυρίδων Ίω. Μπόκιος
156) Χαράλ. Καββαδ. Τσαμαρέλος
157) ’Αντώνιος Έ ξαρχος
158) Νικήτας Καμπουρόπουλος
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159) Δημ. Γεωργακάκης
160) Κωνστ. Μπουτζάρας 

325 161) Δημ. Γεωργακάκης
162) Νικ. Σαβράμης
163) Βασίλ. Λυκιαρδόπουλος
164) Γερ. Καραντινός, Ιατρός
165) Λάσκαρης Μόσχου 

330 166) Διον. Μιχαλιτσιάνος
167) Μαρής Στρατιώτης
168) Χαραλ. Παπαντωνάτος
169) Ίω . Γρανιτσιώτης
170) Μιχαήλ Τζουρής 

335 171) Γεράσιμος Χαλικιάς

172) Ίω. Κουταβάς
173) Χαραλ. Δαυής
174) Παναγής Πατρίκιος
175) Μιλτ. Τσιλέντης
176) Χρίστος Μαλίτσικος
177) Όδησσεύς Βικάτος
178) Γεράσιμος Σουπιανάς
179) Παναγής Χαλικιάς
180) Σπυρίδων Ήλ. Λυκιαρδό- 
πουλος
181) ’Αριστόδημος Κουτσούδης
182) Σπυρίδων Βαρβάτης
183) ’Αριστοτέλης Μαρούλης.



S U M M A R Y

A CONSULAR REPORT ON THE GREEK COM M UNITY OF VRAILA (1914) 
THE STRONG PRESENCE OF TH E IONIANS

by

G. N. M oschopoulos

The existing bibliography provides special references on the presence 
and activities of the Ionian people in Romania and the Danube area as well 
as the city of Vraila. The fact has been pointed out by N. Jorga who reports 
that the largest number of the Greeks in Vraila came from the Ionian Islands. 
Recently, (1996) Cornelia Papacosta Danielopolu and later Christian Filip 
(the second under the supervision of the noted historian Olga Cicanci) 
provided important information, showing that the Ionians played a 
significant role in the commerce and shipping of the Danube. They even 
noted that among the Ionians who settled there, the presence of the 
Cephalonians was especially strong. That same fact is documented, once 
more, in the list of members of the Greek Community of Vraila, published in 
this study, showing that 40% of the Greeks that settled there came from the 
Ionian Islands.

This report by the Greek Consul in Vraila, written after a relative circular 
(28445) of the Greek Department of Foreign Affairs, provides a brief 
historical account of the life and activities of the Greek Community, 
concluding in a distinct picture of its status at a crucial time (1914) when the 
first Balkan Wars had broken out. The report itself is then a condensed 
monograph of the Greek Community of Vraila, promoting research based 
on the new facts provided and confirming older information. The new facts, 
referring to their endeavors in strengthening the community, education, 
establishment of a church, their economic situation, as well as listing by 
name more than 183 members of the Community, can be usefully analyzed 
and compared to those of independent Greece, the Ionian Islands and the 
areas where Greek people are still in bondage.


