
Περίληψη - Summary 
 
Δογαντζή Άλκηστις: «Η ελληνική εκπαίδευση στο σαντζάκι 
Γκιουμουλτζίνας (ca. 1870 – ca. 1912) :  διαδικασία διαμόρφωσης 
εθνικής συνείδησης» 
 
    Αντικείμενο της μελέτης αυτής αποτελεί η ελληνική εκπαίδευση στο 
αντζάκι Γκιουμουλτζίνας (σημ. Κομοτηνή, Gumuljina-οθωμανικά, 
Gumülcine-τουρκικά, Gyumyurdzhina/Gyumyuldzhina-βουλγαρικά) καθώς 
και η διαδικασία διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης μέσω αυτής το 19ο-20ο 
αιώνα, συμβατικά από το 1870 έως το 1912. Αφετηρία του χρονικού πλαισίου 
αποτελεί η ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας και το ξέσπασμα του 
βουλγαρικού εθνικισμού και γενικά των εθνικιστικών ιδεών τον 19ο αιώνα. 
Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 καθορίστηκαν ως όριο καθώς την περίοδο 
αυτή οι αλλαγές είναι συνεχείς και σηματοδοτούν την έναρξη μιας 
καινούργιας εποχής. Η οθωμανική αυτοκρατορία περιορίζεται στην 
Ανατολική Θράκη, ενισχύεται ο τουρκικός εθνικισμός που κατόρθωσε να 
αναγορευθεί σε κυρίαρχη ιδεολογία του Σουρκικού κράτους. 
   Πηγή για την εκπόνηση της εργασίας αποτέλεσε το τετράτομο έργο του Π. 
Α. Γεωργαντζή, Προξενικά αρχεία Θράκης, Ξάνθη 1998. Ο Γεωργαντζής, 
δημοτικός σύμβουλος Ξάνθης, ξεκινά το 1995, να μελετά τα Ιστορικά Αρχεία 
του Τπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για να συγκεντρώσει όσα 
αναφέρονται στη Ξάνθη αλλά και στη Θράκη  γενικότερα. Οι τέσσερις τόμοι 
καλύπτουν την περίοδο 1869-1908. Για την εκπόνηση της εργασίας 
χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις τόμοι και συγκεκριμένα από τον Α΄ τόμο σε 
σύνολο εγγράφων 241 τα 19 από αυτά. Ο δεύτερος τόμος προσέφερε 5 από τα 
256 έγγραφα και ο τρίτος 12 σε σύνολο 216. ύνολο, υλικό για το θέμα της 
εργασίας προήλθε από 36 κείμενα. 
   Σο αντζάκι επιλέχθηκε εκτός από προσωπική επιθυμία ενασχόλησης με την 
εν λόγω περιοχή, και γιατί είναι σύνδεσμος μεταξύ Θράκης-Μακεδονίας, 
ιδιαίτερα ο Καζάς Ξάνθης. Επίσης, η περιοχή του Αχή Σσελεμπή στα βόρεια 
της Ξάνθης βρισκόταν στα σύνορα με την Ανατολική Ρωμυλία. Περιοχές 
κοντά στα σύνορα πάντα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν 
εστίες έντονων αναταράξεων. 
   την εργασία αρχικά, θα εξεταστεί η οθωμανική διοικητική διαίρεση της 
Θράκης. Θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες περιοχές του αντζακιού 
Γκιουμουλτζίνας στις οποίες εντοπίζουμε ορθόδοξο πληθυσμό (καζάδες 
Γκιουμουλτζίνας, Αχή Σσελεμπή, Ξάνθης, Δαρί Δερέ). Εν συνεχεία θα δοθεί 
μεγάλη σημασία στην οργάνωση της εκπαίδευσης στη Θράκη. Θα 
ασχοληθούμε με το τι σημαίνει εκπαίδευση, πρωτίστως για την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, και πως η ελληνική εκπαίδευση ενσωματώνεται στον 
διοικητικό οθωμανικό μηχανισμό; Θα γίνει συγκεκριμένη αναφορά στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, στις βαθμίδες, τα μαθήματα, στους αλλόγλωσσους, 
στους δασκάλους και στα οικονομικά δεδομένα. Ακόμα θα γίνει αναφορά 
στους φορείς της εκπαίδευσης. τα έγγραφα εμφανίζονται τρεις πόλοι. 



Κοινότητα - ελληνικό προξενείο-σύλλογοι. Ποια είναι η θέση των Οθωμανών 
στην ελληνική εκπαίδευση; υγκρούεται με τις απόψεις του Πατριαρχείου; 
και τέλος ποιος είναι ο ρόλος των προξενείων; Κατακλείδα της εργασίας θα 
αποτελέσουν τα συμπεράσματα.  
 
 

Dogantzi Alkistisis: «Greek education in Sancak of Gumultzina 
(ca. 1870 – ca. 1912): the process of forming national 
consciousness»  
 
 The subject of this study is the greek education at the Sancak of Gumultzina 
(Κομοτηνή-Greek, Gumuljina-Ottoman, Gumülcine-turkish, 
Gyumyurdzhina/Gyumyuldzhina-Bulgarian) and the process of forming 
national consciousness through this education in 19th-20th century, 
approximately from 1870 since 1912. These years were chosen because in 1870 
the Bulgarian Exarchate was established and the Bulgarian nationalism and 
all nationalist ideas started in the 19th century and in 1912-1913 the Balκan 
Wars caused a lot of changes which mark up a new era. The Ottoman Empire 
was limitted in East Thrace, turkish nationalism is being reinforced and 
becomes the dominant ideology in the Turkish nation. 
 
Source for this paper is P.A. Georgantzis' book seperated in four volumes 
(Π.Α. Γεωργαντζής, Προξενικά αρχεία Θράκης, Ξάνθη 1998). Georgantzis was 
municipal council of Xanthi and in 1995 he started studing the Historical 
Archives of Greece's Ministry of Foreign Affairs in order to gather everything 
that refers to Xanthi and Thrace in general. The four volumes refer to the 
period between 1869-1908. For this paper only the three first volumes were 
used, specifically from the first volume 19 documents out of a total of 241, 
from the second 5 out of a total of 256 and from the third 12 out of a total of 
216 were used. In total 36 documents were used. 
 
Sancak was chosen not only out of personal desire but also because it's a link 
between Thrace and Macedonia, especially Kaza of Xanthi. Also, the area of 
Ahi Celebi in northern Xanthi adjoins with East Romelia. Areas close to 
borders are always interesting and points with intensive turbulences. 
 
At the begining of this paper the Ottoman administrative division of Thrace 
will be examined. We will refer to areas of Sancak of Gumultzina in which 
orthodox population was spotted (kaza of Gumultzina, Ahi Celebi, Xanthi, 
Dari Dere). Subsequently  we will focus on the organization of the education 
in Thrace.  We are going to find out what education means in the Ottoman 
Empire and how greek education was being embodied in Ottoman 
administrative mechanism. There will be specific reference in educational 
system, education levels, subjects, non-greek speaking population, proffesors 
and finincial datas. Likewise, there will be reference in the education's  
providers. In the documents there are three poles. Community - Greek 



consulate - associations. What's the Ottoman opinion in Greek education? Is 
there a conflict between Ottomans and Patriarchate? Which is the consulates' 
role? The ending of this paper will be the conclusions. 

 

 


