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1821, Η Ελλθνικι Επανάςταςθ ςτθ Θράκθ  
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το ζργο του Η Ελλάσ ευγνωμονοφςα ο Θεόδωροσ Βρυηάκθσ αποτυπώνει τόςο τουσ επιφανείσ και αναγνωρίςιμουσ 

όςο και τουσ αφανείσ πρωταγωνιςτζσ των γεγονότων τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ. 

 Η δράςθ των πρώτων είναι γνωςτι μζςα από τα ςχολικά εγχειρίδια, τισ ιςτορικζσ μελζτεσ και τθν τζχνθ, ενώ 

αντίκετα λίγοι γνωρίηουν τθ ςυμβολι των αφανών προςώπων και των τοπικών κοινωνιών που πρόςφεραν τθ ηωι και 

τισ περιουςίεσ τουσ ςτον Αγώνα. 

 Η μοναδικότθτα τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ εντοπίηεται, μεταξφ άλλων, ςτθν ευρφτατθ διάδοςθ των επαναςτατικών 

ιδεών τθσ ελευκερίασ και τθσ δθμοκρατίασ ςε όλο το φάςμα των κοινωνικών τάξεων του ελλαδικοφ, και όχι μόνο, 

χώρου. 

 

 

Η επιλογι των απλών ανκρώπων να ξεςθκωκοφν ενάντια ςτον Οκωμανικό απολυταρχιςμό 

αποτυπώκθκε ςτο ςφνκθμα «Ελευκερία ι Θάνατοσ» των επαναςτατών, που ακοφςτθκε από τισ 

μακρινζσ παραδουνάβιεσ θγεμονίεσ μζχρι τα νθςιά του Αιγαίου και τθν Κριτθ.  

υνεπώσ, κάκε τόποσ αναγνωρίηει ςτα πρόςωπα του παραπάνω πίνακα τουσ δικοφσ του αγωνιςτζσ, 

μάρτυρεσ και ιρωεσ.  

Η ζννοια τθσ τοπικότθτασ εδώ είναι κακοριςτικι, γιατί γεγονότα και προςωπικότθτεσ «τοπικοφ 

χαρακτιρα» και άρα μικρισ αναγνωριςιμότθτασ, αφανείσ απλοί άνκρωποι τθσ κακθμερινότθτασ κα 

λζγαμε ςιμερα, βρίςκουν τθ κζςθ που τουσ αξίηει ςτθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ του «Εμείσ». 
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Ο Ηρόδοτοσ και ο Παυςανίασ κεωροφςαν τουσ Θράκεσ ωσ τον πολυπλθκζςτερο μετά τουσ 

Ινδοφσ αρχαίο λαό. Η Θράκθ αποικίςτθκε ςυςτθματικά από Ζλλθνεσ και αποτζλεςε τθ γθ 

προςωπικοτιτων όπωσ ο Δθμόκριτοσ και ο Θουκυδίδθσ.  

Σθ ρωμαϊκι κατάκτθςθ διαδζχεται θ Βυηαντινι περίοδοσ, όπου λόγω τθσ εγγφτθτάσ τθσ με τθ 

Βαςιλεφουςα, θ περιοχι αναβακμίηεται οικονομικά και πολιτιςτικά.  

Με τθν ζλευςθ των Οκωμανών θ περιοχι ερθμώνεται, ενώ παράλλθλα αλλάηει αρκετά το 

δθμογραφικό τθσ προφίλ. Η μετατροπι τθσ Αδριανοφπολθσ ςτθν Οκωμανικι πρωτεφουςα, οι εξιςλαμιςμοί και το παιδομάηωμα ςυνζβαλαν 

ςτθ δθμογραφικι αυτι αλλαγι, χωρίσ ωςτόςο αυτό να ςυνεπάγεται και τθν υποχώρθςθ του ελλθνικοφ ςτοιχείου. 

 

  

 

 

Οι Θρακιώτεσ ςυνεχίηουν τα χρόνια τθσ    

τουρκοκρατίασ να παράγουν ζργα μεγάλθσ αξίασ 

ςτισ τζχνεσ και ςτον πολιτιςμό.   

Ο Στζφανοσ Καρακεοδωρισ, ο Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ 

είναι μερικζσ μόνο από τισ προςωπικότθτεσ αυτζσ. 

 Εκνικοί ευεργζτεσ όπωσ ο Γρθγόριοσ Μαραςλισ, ο 

Γεϊργιοσ Ζαρίφθσ και οι αδελφοί Θεόδωροσ και 

Κωνςταντίνοσ Ξενοκράτθσ υπιρξαν ςπουδαίοι 

εκνικζσ ευεργζτεσ. 



Από τουσ Θράκεσ ςτουσ Θρακιϊτεσ, μια ιςτορικι ςφνοψθ 

 

Η επανάςταςθ του 1821 βρίςκει τουσ Θρακιώτεσ ςε πολεμικά μζτωπα τόςο εντόσ όςο και εκτόσ τθσ κρακικισ 

γθσ. Διάφοροι παράγοντεσ λειτουργοφςαν αναςταλτικά ςτθ ςυμμετοχι των Θρακιωτών ςτον ζνοπλο 

επαναςτατικό αγώνα, όπωσ θ εγγφτθτα ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ο μεγάλοσ αρικμόσ τουρκικοφ ςτρατοφ αλλά 

και ο αφοπλιςμόσ των Θρακιωτών λόγω φόβου, ζπειτα από τουσ διάφορουσ Ρωςοτουρκικοφσ πολζμουσ. 

 Παρά  τισ δυςμενείσ όμωσ ςυνκικεσ οι Θρακιώτεσ πρωτοςτάτθςαν ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ ιδθ από τθ 

δθμιουργία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Σο πρώτο τακτικό ςώμα ςτρατοφ, ο Ιερόσ Λόχοσ, αποτελοφνταν από 

πολλοφσ νζουσ Θρακιώτεσ, οι οποίοι αγωνίςτθκαν ςτισ μάχεσ ςτο Δραγατςάνι, ςτο κουλζνι και ςτον 

Προφκο τθσ Μολδοβλαχίασ, μάχεσ που μπορεί να ζλθξαν χωρίσ νίκθ, ζδωςαν όμωσ πολφτιμο χρόνο ςτθν 

εξζλιξθ των υπόλοιπων επαναςτατικών κινιςεων ςτθν Νότια Ελλάδα.  

Αρκετοί μάλιςτα από τουσ Θρακιώτεσ Ιερολοχίτεσ και οπλαρχθγοφσ ςυνζχιςαν τον αγώνα ενταςςόμενοι 

ςτα ζνοπλα ςώματα των Ελλινων ςτον Νότο. Η ςτολι του Ιερολοχίτθ Κωνςταντίνου Ξενοκράτθ αποτελεί το μοναδικό κειμιλιο του Ιεροφ 

Λόχου ςτο Εκνολογικό Μουςείο Ακθνών 

 

 

Η Δόμνα Αντωνίου-Βιςβίηθ ι αλλιώσ θ «Μπουμπουλίνα τθσ Θράκθσ» θ οποία ςυμμετείχε ςε πολλζσ 

ναυτικζσ επιχειριςεισ είναι ζνα αντιπροςωπευτικό παράδειγμα τθσ ςυμμετοχισ ακόμθ και των 

γυναικών τθσ Θράκθσ ςτον Αγώνα τθσ Ανεξαρτθςίασ. Οι εξεγζρςεισ τθσ Αίνου, τθσ 

ωηόπολθσ και τθσ αμοκράκθσ που κατζλθξαν ςε ςφαγζσ του χριςτιανικοφ πλθκυςμοφ από 

τουσ Σοφρκουσ είναι ενδεικτικζσ του τιμιματοσ που πλιρωςε ο Θρακικόσ λαόσ τα χρόνια τθσ 

Επανάςταςθσ. Δυςτυχώσ όμωσ, παρόλο που οι Θρακιώτεσ ςυμμετείχαν ςτθν Επανάςταςθ και 

ζχαςαν ανκρώπουσ και περιουςίεσ, δεν γνώριςαν τθν απελευκζρωςθ παρά ςχεδόν εκατό χρόνια 

αργότερα το 1920. 
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Ιςτορικό  Λαογραφικό   Μουςείο  Ξάνκθσ 

 
Στο Μουςείο ο επιςκζπτθσ ανακαλφπτει τα ςτοιχεία και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ  

που ςυνζβαλαν ςτθν διαμόρφωςθ τθσ νεότερθσ ιςτορίασ του τόπου.  
Παρουςιάηονται εδώ ςτοιχεία από τον δθμόςιο και ιδιωτικό βίο, τθν κοινωνικι, οικονομικι και κρθςκευτικι ηωι  

τθσ πόλθσ και τθσ υπαίκρου του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.  
Η αρχιτεκτονικι ςυμμετρία και ο εξωτερικόσ διάκοςμοσ του κτθρίου,  

κακώσ και τα ξυλόγλυπτα ταβάνια, οι τοιχογραφίεσ και οι οροφογραφίεσ, το κακιςτοφν κόςμθμα. 
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