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Οι Έλληνες στις παροικίες και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες 

Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας δημιουργούνται δύο μεταναστευτικά κύματα των Ελλήνων 
προς την Ευρώπη: 

Το πρώτο κύμα είναι από τον 15ο έως τον 16ο αιώνα, όταν οι Έλληνες εγκαταλείπουν τις τουρκο-
κρατούμενες περιοχές ως πρόσφυγες (πηγαίνοντας κυρίως στην Ιταλία), εξαιτίας των πολεμικών 
συγκρούσεων στον ελληνικό χώρο.  
Επειδή οι πρόσφυγες έρχονται βασικά από νησιά, διαλέγουν κυρίως παραθαλάσσια μέρη, όπως την 
Βενετία, την Νάπολη και την Μασσαλία, ιδρύοντας 
εκεί ελληνικές παροικίες 

1. 

Το δεύτερο κύμα μετανάστευσης είναι κατά τον 
17ο και 18ο αιώνα, όταν οι Έλληνες μεταναστεύ-
ουν, για οικονομικούς λόγους τώρα πια, κυρίως 
στην κεντρική Ευρώπη και την Ρωσία. 
Οι Έλληνες μετανάστες εργάζονται ως ναυτικοί, 
στρατιώτες, τεχνίτες, ή αντιγραφείς χειρογράφων, 
οι περισσότεροι όμως διαπρέπουν ως έμποροι.  

Καθώς πηγαινοέρχονται με τα καραβάνια 

2 μεταφέ-
ροντας διάφορα προϊόντα, ιδρύουν παροικίες, συ-
νήθως σε πόλεις που βρίσκονται κατά μήκος των 
εμπορικών δρόμων που διασχίζουν την Βαλκανική χερσόνησο και την Ευρώπη. Έτσι, σημαντικές 
παροικίες δημιουργούνται σε Οδησσό, Βουκουρέστι, Τεργέστη, Βιέννη και Βουδαπέστη. 

Αρκετοί Έλληνες εγκαθίστανται στις παραδουνάβιες ηγε-
μονίες, την Μολδαβία και την Βλαχία, τις οποίες κυβερ-
νούν Φαναριώτες ηγεμόνες. 

Οι μετανάστες στις καινούριες τους πατρίδες φροντίζουν 
από την αρχή να οργανώσουν την ζωή τους, ορίζοντας τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της κοινότη-
τας. Με την πάροδο του χρόνου κτίζουν ελληνικά σχολεία 
και ναούς. 

Οι «Έλληνες της Διασποράς», όπως ονομάστηκαν οι με-
τανάστες, εκδίδουν ελληνικά βιβλία, περιοδικά και εφη-
μερίδες και, με τα πλούτη που αποκτούν, ενισχύουν οικο-
νομικά τα σχολεία των ιδιαίτερων πατρίδων τους στις 
τουρκοκρατούμενες περιοχές. 
Βοηθούν, έτσι, να μεταδοθούν οι νέες γνώσεις και οι ιδέ-
ες του Διαφωτισμού ανάμεσα στους ραγιάδες της Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας. 

Από την Μολδοβλαχία ξεκινούν οι πρώτες επαναστατικές 
κινήσεις, το 1821. 

                                                      
1 Παροικία: Περιοχή μέσα σε μία πόλη, στην οποία ζει οργανωμένα μια κοινότητα ανθρώπων από ξένη χώρα, φροντίζο-
ντας να διατηρεί ζωντανούς τους δεσμούς με την πατρίδα (με τα δικά τους καταστήματα, σχολεία, εκκλησίες, κλπ.). 
2
 Καραβάνι: Ταξιδιώτες που μετακινούνται όλοι μαζί (για ασφάλεια ή ευκολία) σε μακρινές αποστάσεις με ζώα ή αυτο-

κίνητα. 

Οι εμπορικοί δρόμοι 
και οι σημαντικότερες ελληνικές παροικίες 

 
Η πρώτη ελληνική εφημερίδα 

(1790 –τυπώθηκε στην Βιέννη) 



 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Πότε έγινε το πρώτο μεταναστευτικό κύμα των Ελλή-
νων προς την Δύση και πότε έγινε το δεύτερο; 

 Σε ποιες περιοχές μετανάστευσαν την πρώτη φορά; 

 Σε ποιες περιοχές μετανάστευσαν την δεύτερη φορά; 

  Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ των δύο μετανα-
στευτικών κυμάτων; 

 Ποιο ήταν το επάγγελμα με το οποίο κυρίως ασχολήθη-
καν οι Έλληνες στην Ευρώπη; 

 Σε ποιες πόλεις δημιουργήθηκαν οι σημαντικότερες ελ-
ληνικές παροικίες; 

 Πώς βοήθησαν οι Έλληνες της Δύσης την αφύπνιση των 
ραγιάδων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας; 

 
 

 


