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 Στα προϊστορικά χρόνια, τη  νεολιθική εποχή, οι άνθρωποι 

σταμάτησαν τη μέχρι τότε  νομαδική ζωή και  άρχισαν να 

εγκαθίστανται σε διάφορες τοποθεσίες και να δημιουργούν 

μόνιμους οικισμούς. 

Οι ανθρώπινες πλέον δραστηριότητες, αυτή την εποχή αλλά και στους επόμενες 

εποχές - εποχή του Χαλκού και εποχή του Σιδήρου - έγιναν πλέον πιο συλλογικές και 

πιο οργανωμένες. 

Δείγματα μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας,  αυτών των εποχών, στην 

περιοχή του σημερινού «Τριγώνου» υπάρχουν αφού:   

 Στα εδάφη μεταξύ Σπηλαίου και Εληάς, εντοπίσθηκε Οικισμός της ¨Νεότερης 

νεολιθικής περιόδου¨. 

 Στα εδάφη,  των Δικαίων, της Φτελιάς  και μεταξύ Άρζου και Καναδά, εντοπίστηκαν 

Αγγεία, θραύσματα αγγείων ή εργαλεία αυτών των εποχών (Νεολιθικής εποχής, 

εποχής Χαλκού και Πρώιμης εποχής του Σιδήρου). 

 Στα Πετρωτά, στα Μαράσια, στην Πλάτη και στο Σπήλαιο, εντοπίσθηκαν  κατάλοιπα 

Οικισμών της εποχής του Σιδήρου.  

Πηγές: 
-  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ – Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Αρχαιολόγος 
      ΠΕΤΡΩΤΑ – Αύγουστος 2007 & Αύγουστος 2010 

- ΤΡΙΓΩΝΟ η Μεσοποταμία του Έβρου – Θεόδωρος Κυρκούδης 

 

 Στο τέλος της εποχής του Χαλκού και 

στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου, στη 

χερσόνησο του Αίμου εγκαταστάθηκαν 

οι Θράκες που το έθνος τους, λέει ο 

Ηρόδοτος,  ήταν ¨μετά τους Ινδούς  το 

μέγιστον πάντων   των Εθνών¨.  

 

 

Προ 
Χριστιανικά 

Χρόνια 
 
 

Ενημέρωση 
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 Οι Θράκες, νωρίς δέχθηκαν τις πολιτιστικές και γλωσσικές επιρροές των αρχαίων 

Ελλήνων και με αφετηρία τα παράλια, συμπεριλήφθηκαν στον ευρύτερο 

Ελληνιστικό πολιτιστικό χώρο.   

Στην Ελληνική μυθολογία, αναφέρονται 

συχνά μέρη και περιοχές της Θράκης  

αλλά και  Πρόσωπα, Θεοί, Ήρωες, 

Βασιλείς, Μουσικοί και Αοιδοί που 

κατάγονται από τη Θράκη.  

 

 

 Τον 5ο π.Χ. αιώνα,     ιδρύθηκε το πιο 

οργανωμένο και ισχυρό Βασίλειο από τα 

δεκάδες Θρακικά φύλλα, το Βασίλειο των  

Οδρυσών.   

Η περιοχή του σημερινού βόρειου Έβρου 

ανήκε στο Βασίλειο των Οδρυσών.  

 Το 341 π.Χ.,  το Βασίλειο των Οδρυσών  κατακτήθηκε από τον Μακεδόνα Βασιλιά  

Φίλιππο Β΄. 

 Το 73 π.Χ.,  η περιοχή της Αδριανούπολης κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. 

Γενικότερα, η Θράκη έγινε Ρωμαϊκή επαρχία το 46 μ.Χ..   

 

 



                                                                     ΥΑΛΙΑ - Χρονολόγιο γεγονότων   Σελίδα 4 
 

Το 125 μ.Χ., κατ’ άλλους το 127 

μ.Χ., ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας 

Αδριανός, ¨επανίδρυσε¨  την  αρχαία πόλη  

Ουσκουδάμα,  που βρισκόταν στη συμβολή 

των ποταμών Τόνζου και Αρδίσκου (σήμερα 

Άρδα) με τον Έβρο   και της έδωσε το όνομα 

«Αδριανούπολις».  

 

 

Κατά την Ελληνική μυθολογία, στη θέση της Ουσκουδάμα βρισκόταν η 

Ορέστεια,  που είχε ιδρύσει  ο Ορέστης,  γιός του βασιλιά Αγαμέμνονα.  

 

Η Αδριανούπολη, επί αιώνες υπήρξε διοικητικό, εμπορικό, 

συγκοινωνιακό, αλλά και στρατιωτικό κέντρο της περιοχής. 

Η περιοχή του σημερινού  «Τριγώνου», ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την Αδριανούπολη, 

αφού, από την ίδρυσή της  μέχρι το 1922, πάντα ήταν η Πρωτεύουσα της Περιοχής.  

 

Το 324, στην περιοχή της Αδριανούπολης,   έγινε μάχη μεταξύ των 

δυνάμεων του  ¨Κωνσταντίνου Α΄¨ και του ¨Λικίνιου¨, διεκδικητών της 

Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (μετέπειτα, Βυζαντινής αυτοκρατορίας).  

Ο τόπος καταλήφθηκε από το νικητή αυτής της μάχης, τον Κωνσταντίνο 

τον Α΄ που ήταν ήδη Ρωμαίος αυτοκράτορας   και στην ουσία,  αν και τα 

χρονικά όρια της  Βυζαντινής αυτοκρατορίας ξεκινούν από το 330,  τα εδάφη της περιοχής 

της Αδριανούπολης ήδη είχαν  υπαχθεί στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία αμέσως μετά τη 

παραπάνω μάχη.  

 

 

125 
 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση 

324 
 

Ενημέρωση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Το 330, στις 11 Μαΐου,  εγκαινιάσθηκε από τον 

Μέγα Κωνσταντίνο,  η Πρωτεύουσα της 

«Βυζαντινής Αυτοκρατορίας»,  ̈ Κωνσταντινούπολη¨, που 

κτίστηκε στις ακτές του Βοσπόρου, πάνω στην αρχαία 

πόλη του Βυζαντίου, που είχε ιδρύσει το 659 π.Χ. ο Βύζας 

από τα Μέγαρα.  

 

……… Ο όρος "Βυζαντινός" εισήχθη από τόν Ιερώνυμο Βολφ (Wolf) τό 

1562, όταν ίδρυσε το "Corpus Historiae byzantinae", καί τον καθιέρωσε 

ο Φιλίπ Λαμπ (Philippe Labbe), εκδότης της "Βυζαντίδος του Λούβρου", προλογίζοντας το 

έργο του με τις λέξεις: "De Byzantinae historiae scriptoribus" (1648).  Το 1680 ο Δουκάγκιος 

(Κάρολος du Cange) τιτλοφόρησε το έργο του, στο οποίο διαπραγματευόταν την ιστορία 

του κράτους της Κωνσταντινούπολης, «Historia Byzantina».  

Η Βυζαντινή ιστορία είχε βρει πια τη θέση της στην επίσημη επιστημονική ορολογία. Από 

τότε ο επιστημονικός κόσμος άρχισε σιγά-σιγά να χρησιμοποιεί τα ονόματα «Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία» και «Βυζαντινοί» για να δηλώσει την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης 

και τούς κατοίκους της.  …………………. 

Πηγή: Απόκομμα  από Εγκυκλοπαίδεια ¨Δομή¨   

Τα εδάφη του σημερινού «Τριγώνου»,  για δέκα περίπου αιώνες,  

υπάγονταν πλέον στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία,  με μικρές  σε χρονικό 

διάστημα  καταλήψεις ή διελεύσεις προς την Αδριανούπολη, από τους Γότθους, τους 

Ούννους, τους Βούλγαρους, τους Πετσενέγκους, τους Σέρβους και για μεγαλύτερο 

διάστημα, την εποχή της Λατινοκρατίας, από τους Φράγκους   (1204 - 1261).  

 

Μετά την κατάληψη της Αδριανούπολης από τους Οθωμανούς το 1361 – 

κατ’ άλλους Ιστορικούς το 1369 -, αλλά και  μετά την ήττα της Συμμαχίας 

Χριστιανικών δυνάμεων, με επικεφαλής τους Σέρβους, από τους Οθωμανούς στη 

μάχη του Τζερνομιάνου (σημερινό ΟΡΜΕΝΙΟ) που έγινε το 1371, ο τόπος 

καταλήφθηκε οριστικά από τους Οθωμανούς και παρέμεινε σε αυτούς  για 550   

χρόνια,  εκτός από  σύντομες καταλήψεις από τους Ρώσους (Ρωσοτουρκικοί   

πόλεμοι, 1828-1829 και  1877-1878).  

1371 
 

330 
 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση 
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Από την οριστική κατάληψη του τόπου και για τους δύο, περίπου, 

επόμενους αιώνες, αφού σύμφωνα με τους τότε Οθωμανικούς νόμους, 

τα κατεκτημένα εδάφη αποτελούσαν πλέον  ιδιοκτησία του Σουλτάνου, 

αυτός με την σειρά του, τα παραχωρούσε για εκμετάλλευση σε Οθωμανούς 

αξιωματούχους.  

Εξαίρεση αποτελούσαν, ελάχιστες  εκτάσεις που  δωρίζονταν σε Τεμένη ή ευαγή 

ιδρύματα και αποτελούσαν τα «Βακούφια», όπως και οι ορεινές περιοχές,  που ο 

Οθωμανικός νόμος δεν επέτρεπε την παραχώρησή τους.  

Τις ορεινές περιοχές, αργότερα,  οι τοπικοί άρχοντες (Πασάδες και Μπέηδες), είχαν 

την ευχέρεια να τις διαχειριστούν με δικά τους κριτήρια και επέτρεπαν την κατοίκηση 

και εκμετάλλευση του ορεινού και δασικού εδάφους τους, κυρίως από 

μετακινούμενους  Χριστιανούς. 

Οι λόγοι μετακίνησης των Χριστιανών ήταν, οι Διωγμοί, οι λεηλασίες  και οι βιαιότητες 

από τους Οθωμανούς, αλλά και η εξεύρεση καλύτερων συνθηκών επιβίωσης. 

 

Κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829,  τα εδάφη της περιοχής 

του σημερινού «Τριγώνου» καταλήφθηκαν από τους Ρώσους, 

προκειμένου να γίνει  διέλευση του στρατού τους, για την κατάληψη της 

Αδριανούπολης και του Διδυμοτείχου. 

Σημείωση: Αυτή η εποχή, είναι γνωστή στις περιοχές του σημερινού Βόρειου Έβρου, 

ως «Πρώτη Ρωσία». 

Τον Σεπτέμβριο του 1829, με τη «Συνθήκη της Αδριανούπολης», τα  εδάφη 

αποδόθηκαν και πάλι στους Οθωμανούς. 

 

1828 

1371 
1600 
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Το 1830, υπογράφηκε 

από τις τότε μεγάλες 

δυνάμεις της εποχής (Βρετανία, 

Γαλλία, Ρωσία) το «Πρωτόκολλο του 

Λονδίνου», όπου  αναγνωρίσθηκε  η 

ίδρυση του ανεξάρτητου 

«Ελληνικού κράτους».  

 

 

 

 

Είχαν προηγηθεί, η ¨Επανάσταση του 1821¨ εναντίον της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας και η απελευθέρωση, της Πελοποννήσου, μεγάλου μέρους 

της Στερεάς Ελλάδας, όπως και ορισμένων νησιών του Αιγαίου Πελάγους. 

 

Για τα εδάφη που βρίσκονταν στην σημερινή περιοχή του «Τριγώνου», 

όπως και για τους Έλληνες κατοίκους τους, θα παρέλθουν επιπλέον  

ενενήντα  χρόνια (1830-1920), για να  απελευθερωθούν και να υπάγονται 

πλέον στο νέο Ελληνικό κράτος. 

 

 

Το 1839, εκδόθηκε  από τους Οθωμανούς το γνωστό διάταγμα «Χάτι 

Σερίφ» (Hatt-i Serif). Ακολούθησε  το 1856, η έκδοση του διατάγματος 

«Χάτι Χουμαγιούν» (Ηatt-i Ηumayun). 

Και τα δύο αυτά διατάγματα προέβλεπαν, την ανεξιθρησκία, την  ισονομία και την  

ισοπολιτεία όλων των υπηκόων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.  

Μετά τα ¨Διατάγματα¨ αυτά, η ζωή των υπόδουλων Ελλήνων βελτιώθηκε,  αν και 

δεν έπαυσε   για τους Οθωμανούς, οι Έλληνες να είναι «οι ραγιάδες» με όλα τα 

επακόλουθα (αυθαιρεσίες, διωγμοί, αδικίες  κ.α.). 

Η Μητρόπολη Αδριανούπολης  ξεκίνησε, επίσημα πλέον, στην ίδρυση Σχολείων 

στους Ελληνόφωνους Οικισμούς όπως και στην επιλογή και στο διορισμό Διδακτικού 

Προσωπικού σε αυτά.   

1830 

1839 

Ενημέρωση 

Σχόλιο 
Συντάκτη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Παράλληλα, ξεκίνησε στα Χωριά και η ανέγερση, ελεύθερα πλέον, Ιερών Ναών και 

όχι αυτό να εξαρτάται από την ανοχή ή  την κρίση  του Οθωμανού άρχοντα της 

περιοχής. 

Μετά τα παραπάνω ¨Διατάγματα¨, στην Αδριανούπολη, στις 14 Ιανουαρίου του 

1872, ιδρύθηκε   ο  «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως» που παράλληλα 

με τις άλλες δραστηριότητές του,  συνέβαλε σημαντικά στην ίδρυση Εκπαιδευτηρίων 

στην Αδριανούπολη  αλλά, μαζί με την Μητρόπολη,  και στην ίδρυση  Σχολείων στα 

Ελληνόφωνα Χωριά της περιοχής.  

 

Από διασωζόμενα έγγραφα του  δευτέρου  μισού  του 19ου αιώνα  στην 

Ελληνική γλώσσα (Κώδικες της Μητρόπολης Αδριανούπολης, Αρχεία 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), όπως και  χάρτες εκείνης της εποχής, αρχίζουν να 

υπάρχουν πληροφορίες  για  τους Οικισμούς  που υπήρχαν στα εδάφη του σημερινού 

«Τριγώνου». 

Στην περιοχή του Χωριού, υπήρχε Οικισμός που ονομαζόταν Yalajik (Γιαϊλατζίκ).  

Οι  κάτοικοι του ήταν γηγενείς Έλληνες που απασχολούνταν με την  ζωοτροφία, την 

ξυλεία και τα κάρβουνα που εμπορεύονταν. 

Αναφέρεται, ότι ο Οικισμός υπήρχε πριν από τη μεγάλη επιδημία 

¨Πανούκλας¨, που εμφανίστηκε στην ευρεία περιοχή, περί το 1500.  

Οι κάτοικοι του τόπου, είτε υπήρξαν θύματα της επιδημίας, είτε μετανάστευσαν σε άλλες, 

σχετικά κοντινές, περιοχές.  

Μετά τη λήξη αυτής της επώδυνης εποχής, μερικοί καταγόμενοι από τον Οικισμό 

επέστρεψαν και  εγκαταστάθηκαν και πάλι στα ¨Πατρογονικά¨ εδάφη, προκειμένου να 

ασχοληθούν με την ξυλεία, την  ¨υλοτόμηση¨ και την ¨ανθρακοποίηση¨. 

Πηγή: ΤΡΙΓΩΝΟ η Μεσοποταμία του Έβρου - Θεόδωρος Κυρκούδης 

Υπήρχαν αφηγήσεις παλαιών κατοίκων του Χωριού, για καταγωγή των 

γονιών ή των παππούδων τους,  από την Ήπειρο.  

 

 

1850 
 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση 
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Από την εποχή που την περιοχή του σημερινού «Τριγώνου» την κατέλαβαν οι Οθωμανοί   

έως τα μέσα του 19ου αιώνα, για τους Οικισμούς που υπήρχαν ή δημιουργήθηκαν σε αυτόν 

τον Τόπο, πέρα από μερικές  αναφορές στην ¨Τζερνομιάνου πόλη¨ που τη μετονόμασαν 

σε  «Τσιρμέν» και μερικές αναφορές στα Βακούφια στο «Μαράς» και  στο  «Μπεκτάς»,  δεν 

υπάρχουν άλλες πληροφορίες στην Ελληνική βιβλιογραφία. Όπως επίσης δεν υπάρχουν  

σαφείς πληροφορίες, πέρα από γενικότητες  και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εδαφών 

της περιοχής. 

Η μοναδική περίπτωση με πιθανότητες εύρεσης παραπάνω πληροφοριών, είναι έρευνα σε 

ιστορικά αρχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν στην Τουρκία, στα  ¨Προεδρικά αρχεία¨ στην 

Κωνσταντινούπολη, αλλά και στα  Αρχεία της  ¨Γενικής  Διεύθυνσης  Κτηματολογίου¨ στην 

Άγκυρα, αρχεία των Οθωμανικών χρόνων  για περιοχές που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα. 

Στα παραπάνω αρχεία υπάρχουν έγγραφα στην Τούρκικη γλώσσα με Αραβική γραφή και 

περιέχουν πέραν των άλλων,  Κτηματολογικούς  και Φορολογικούς  Κώδικες  για διάφορες 

περιοχές του  τότε Οθωμανικού κράτους,  όπου  υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για 

το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάποιων περιοχών (αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις), όπως και 

πληροφορίες από  τα ¨κατάστιχα¨ των Φοροεισπρακτόρων εκείνης της εποχής, που από 

αυτά ¨απορρέουν¨ και  πληροφορίες  για τους υπάρχοντες Οικισμούς στην περιοχή. 

Σύμφωνα, επίσης με πληροφορίες,  Έλληνες Πανεπιστημιακοί, απέκτησαν πρόσβαση σε 

αυτά τα αρχεία, με πλούσια για την εργασία τους αποτελέσματα.  

Εργασίες σε ιστορικά αρχεία, είναι σύνηθες φαινόμενο σε Πανεπιστημιακές έρευνες. 

Σε μια μελλοντική εργασία, μάλλον από ̈ ομάδα εργασίας¨ Πανεπιστημίου  ή από Ερευνητές 

Πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ακόμη και από μεμονωμένο ερευνητή, για αρχεία της  

περιοχής της Αδριανούπολης, υπάρχει πιθανότητα στην έρευνα να προκύψουν  και 

πληροφορίες και για  τη σημερινή περιοχή του «Τριγώνου», αφού αυτή  δεν ήταν μία μικρή 

τυχαία περιοχή στη μεγάλη τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν  μια  περιοχή που 

βρισκόταν  δυτικά-βορειοδυτικά  από την Αδριανούπολη και απείχε από αυτή από 5 έως 40 

χιλιόμετρα και  μπορούσε εύκολα να χαρακτηρισθεί ως ¨περίχωρά¨ της.    

Σ χ ό λ ι ο    Σ υ ν τ ά κ τ η  
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Βασική προϋπόθεση για την 

αναζήτηση και μελέτη των 

τυχόν ανευρεθέντων 

αρχείων, είναι η 

δυνατότητα ανάγνωσης 

της Οθωμανικής Τούρκικης  

γλώσσας, όπως επίσης να 

είναι γνωστά  τα ονόματα 

των Χωριών, ίσως και των 

βασικών τοπωνυμίων της 

περιοχής, όπως 

αποκαλούνταν προ της 

μετονομασίας τους στην 

Ελληνική γλώσσα.  

 

  

Στα πλαίσια των αλλαγών που εισήγαγε το διάταγμα ¨Χάτι Χουμαγιούν¨ 

(1856) των Οθωμανών, ήταν και η επέκταση της υποχρεωτικής 

στράτευσης στους μη Μουσουλμάνους πολίτες της Αυτοκρατορίας.  

Η στράτευση πλέον των Ελλήνων της περιοχής  στον  Οθωμανικό Στρατό, ήταν 

πλέον αναπόφευκτη και υποχρεωτική. 

 

Επικύρωση της απόφασης για την υποχρεωτική στράτευση και των μη 

Μουσουλμάνων, έγινε με το νέο Σύνταγμα της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας του 1876.  

 

 

 

 

Το 1864, ξεκίνησε η αλλαγή της μέχρι τότε απλής Διοικητικής  δομής  της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Ως Διοικητικές μονάδες καθιερώθηκε πλέον να είναι τα ΒΙΛΑΕΤΙΑ, που σε αυτά θα 

υπάγονταν τα ΣΑΝΤΖΑΚΙΑ, τα οποία θα αποτελούνταν από τους ΚΑΖΑΔΕΣ και οι 

οποίοι θα υποδιαιρούνταν σε ΝΑΧΙΕΔΕΣ.   

  

1856 
 

Ενημέρωση 

1864 
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Μετά την κατάληψη της Αδριανούπολης (1361),  στα Οθωμανικά, πλέον,  

εδάφη της Ευρώπης δημιουργήθηκε το ¨Εγιαλέτι Ρούμελης¨ και ήταν 

υπό την Διοίκηση  ενός Πασά.   

Τον 16ο αιώνα, έγινε περιορισμός της έκτασής του με την δημιουργία και άλλων Εγιαλετιών 

στα Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη. 

Η περιοχή της Αδριανούπολης, υπάγονταν πάντα στο ¨Εγιαλέτι της Ρούμελης¨. 

Με τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν από αυτήν την εποχή,  η χαλαρή  διοικητική δομή 

άλλαξε. Έγινε ανακατανομή όλων των εδαφών και δημιουργήθηκε μεγάλος αριθμός από  

¨Βιλαέτια¨. Τα Βιλαέτια διαιρούνταν σε Σαντζάκια και αυτά  υποδιαιρούνταν σε Καζάδες.   

Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις και ανακατατάξεις, συνοψίζονται στις περιόδους, 1864-1878, 

1878-1912 και 1912-1915.  

 Ο Τόπος και οι Οικισμοί του σημερινού «Τριγώνου», σε όλες τις μεταρρυθμίσεις υπάγονταν 

πάντα στο Βιλαέτι Αδριανούπολης και είχε πρωτεύουσα την Αδριανούπολη,  όπως επίσης 

πάντα υπάγονταν στο  Σαντζάκι Αδριανούπολης. Επίσης, μέχρι το 1878, υπάγονταν στον 

Καζά του Τσιρμέν.  

Κατά την περίοδο 1878-1912 και για κάποιες περιοχές έως το 1915, ο Καζάς Τσιρμέν 

καταργήθηκε και μοιράστηκε – όσον αφορά σε Οικισμούς που είναι σήμερα σε Ελληνικό 

έδαφος -  στους Kαζάδες, Oρτάκιοϊ και  Mουσταφά Πασά. 

Πηγή των  πληροφοριών για τη Διοικητική υπαγωγή: 

ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ-Παρ. Κονόρτας- (Αδριανουπόλεως Σαντζάκι, Τσιρμέν Καζάς) 

 

  

 

Προς το τέλος του 19ου αιώνα, πέρα από την  μέχρι τότε  αναγραφή των 

ατομικών στοιχείων των Πολιτών του Οθωμανικού κράτους μόνο με 

Όνομα και Πατρώνυμο,  άρχισε σταδιακά  να εφαρμόζεται  και η αναγραφή  επιπλέον  

και  Επωνύμου.  

 

Οι Έλληνες της Θράκης, πάντα είχαν επίθετα – επώνυμα. Μέχρι την εποχή 

αυτή, δεν τα χρησιμοποιούσαν επίσημα διότι δεν προβλέπονταν από τους 

μέχρι τότε νόμους του Οθωμανικού κράτους  και μάλιστα οι Οθωμανοί  αφενός δεν τα 

αναγνώριζαν και αφετέρου μερικές φορές απαγόρευαν και την αναγραφή τους.  

 

1870 
 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση 
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Τα οικογενειακά επώνυμα των Ελλήνων 

διατηρούνταν,  ανεπίσημα και προφορικά, από 

γενιά σε γενιά. Χρησιμοποιούνταν μόνον στις 

κατ ιδίαν σχέσεις τους  και αναγράφονταν 

δημόσια, προαιρετικά και κατ’ εξαίρεση, κυρίως σε επιτύμβιες πλάκες (ταφόπλακες). 

 

 

 

 

 

 « … Γράφει ο Ανδρέας 

Ψιμόπουλος, στην 

επιστολή του με ημερομηνία 13/25 

Φεβρουαρίου 1873 προς τον 

Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο 

Αδριανουπόλεως: ¨Εκ των πολλών 

Χωρίων της περιοχής Τζιρμενίου 

ελληνικά είναι μόνον οκτώ: 

Ουρούμκιοϊ, Κόζουλτζια, Καρά 

Μπάγ, (Μ)Πες Τεπέ, Γιαλατζίκ, 

(Μ)Πάρα, Σαρή Γιάρ, (Κουμαρλή 

μικτόν) και (Μ)Πεκτέσιδες. Έκαστον των οκτώ χωρίων έχει 40-50 οικίας και 

εκκλησίαν όχι όμως και σχολείον αλλά δωμάτιον όπου συναθροίζονται 5-10 παιδιά 

και διδάσκονται υφ΄ενός λεγόμενου διδασκάλου του και χρέη νεωκόρου 

εκτελούντος, τα κοινά γράμματα, δηλαδή μηδέν¨ »  

Πηγή: Απόκομμα από ¨ΤΡΙΓΩΝΟ η Μεσοποταμία του Έβρου¨ - Θεόδωρος Κυρκούδης 

Από το παραπάνω κείμενο,  συμπεραίνεται ότι την εποχή αυτή, στα 

Ελληνικά Χωριά της περιοχής, υπήρχαν ή είχαν ανεγερθεί Εκκλησίες και 

ξεκίνησαν, σκέψεις και προτροπές,  για την δημιουργία και Σχολείων. 

 

 

 

 

 

1873 

Σχόλιο 
Συντάκτη 
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Το 1877,  άρχισε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος και αρχές του 1878, τα 

εδάφη της σημερινής περιοχής του «Τριγώνου»,  όπως και η 

Αδριανούπολη,  καταλήφθηκαν από τον Ρώσικο στρατό. 

Σημείωση: Αυτή η εποχή, είναι γνωστή στις περιοχές του σημερινού Βόρειου Έβρου, 

ως «Δεύτερη Ρωσία». 

 

 

 

Τον Μάρτιο του 1878,  υπογράφηκε η «Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου» 

και τον Ιούλιο του ίδιου έτους, υπογράφηκε η «Συνθήκη του Βερολίνου».  

Τα εδάφη του τόπου, αποδόθηκαν  και πάλι στους Οθωμανούς. 

  

 

 

Από στοιχεία της Μητρόπολης Αδριανουπόλεως το Σχολικό έτος 1904 -

1905 το Χωριό διέθετε «ένα γραμματοδιδασκαλείο με 30  μαθητές και 

ένα γραμματοδιδάσκαλο με ετήσια έξοδα  368 Φράγκα». 

Πηγή: Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – Πασχάλης Ι. Βαλσαμίδης 

1904 
 

1877 
 

1878 
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Σε Εθνογραφικό χάρτη, που εκδόθηκε το  1908, εμφανίζεται η ύπαρξη 

Χριστιανικής Εκκλησίας στο Χωριό Yailadzik.  

 

 

  

Το 1912, στις 30 Σεπτεμβρίου,   ξεκίνησε ο Πρώτος  Βαλκανικός  πόλεμος. 

Τον Οκτώβριο, την περιοχή του σημερινού «Τριγώνου» την κατέλαβαν 

οι Βούλγαροι. 

  

1912 
 

1908 
 



                                                                     ΥΑΛΙΑ - Χρονολόγιο γεγονότων   Σελίδα 15 
 
  

 

Σε Βουλγάρικο ¨Εθνογραφικό χάρτη¨  που αναφέρεται στην εποχή του 

1912, αποτυπώνεται η εθνολογική σύσταση των κατοίκων, σε κάθε 

περιοχή  από το «Βιλαέτι της Αδριανούπολης».  

Στην περιοχή του σημερινού «Τριγώνου», εμφανίζεται ότι κατοικούσαν, σε μερικά 

Χωριά  γηγενείς Έλληνες, σε άλλα απόγονοι εποίκων Οθωμανών, όπως και σε μερικά 

Χωριά  νέοι έποικοι Βούλγαροι.       

Στην περιοχή του Χωριού,  όπως πάντα, οι κάτοικοι  ήταν Έλληνες. 

 

Το 1913, στις 30 Μαΐου, έληξε ο Πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και στις 16 

Ιουνίου, ξεκίνησε ο Δεύτερος Βαλκανικός, που έληξε στις 18 Ιουλίου του 

ίδιου έτους.  

 

 

 

 

1912 

 

1913 
 

Ενημέρωση 
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Mε την  «Συνθήκη του  Bουκουρεστίου» (10 Aυγούστου 1913), η Δυτική 

Θράκη παραχωρήθηκε στους Βούλγαρους, εκτός από ορισμένα τμήματα 

του σημερινού  Βορείου Έβρου, που σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν και τα εδάφη του 

«Τριγώνου», που παραχωρήθηκαν σύμφωνα με τη «Συνθήκη Κωνσταντινουπόλεως» 

(10 Οκτωβρίου 1913),  στους Οθωμανούς.  

 

Στο Βιβλίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ¨Η Μαύρη Βίβλος διωγμών 

και μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού¨, που κυκλοφόρησε το 1919, 

αναφέρονται και τα γεγονότα στην Γυαλιά και στην Μπάρα, όταν ο τόπος είχε 

ανακαταληφθεί από τους Οθωμανούς. 

Στο κείμενο, αναφέρεται: 

 

 

  

Το 1913, μετά τη διμερή υπογραφή  της «Συνθήκης της 

Κωνσταντινουπόλεως»,  μεταξύ του Βασιλείου της Βουλγαρίας και της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,  ξεκίνησε και η ¨χάραξη¨ των ¨συνόρων¨  μεταξύ των 

δύο Κρατών.  

Η ̈ οριογραμμή¨ των ̈ συνόρων¨, 

στην περιοχή του σημερινού 

¨Βόρειου Έβρου¨, ξεκινούσε  από 

τις όχθες του ποταμού Έβρου 

βόρεια του Ορμενίου και με φορά 

προς τα δυτικά, έφθανε στα 

εδάφη της Μηλιάς, στις όχθες του 

ποταμού Άρδα.Τα εδάφη που περιλήφθηκαν  στο φυσικό ¨γεωμετρικό σχήμα¨ που 

σχηματίσθηκε, με πλευρές, τον ποταμό Έβρο, τον ποταμό Άρδα και την καμπύλη  

¨οριογραμμή¨ που συνέδεε τους δυο ποταμούς   ήταν η περιοχή του σημερινού 

«Τριγώνου».  

1913 
 

1913 
 

1913 
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Λόγω των ιστορικών γεγονότων που επακολούθησαν, η χάραξη των 

συνόρων δεν ήταν οριστική. 

Οριστικά ¨Χερσαία¨ σύνορα,  θα  επαναχαραχθούν  μεταξύ πλέον Ελλάδας και Βουλγαρίας 

την περίοδο 1920-1922, που θα είναι όμοια  με αυτά της ¨χάραξης¨ του 1913, με ελαφρές 

τροποποιήσεις και η περιοχή, προσδιοριστικά, μετά το 1922 που θα συσταθεί ο Νομός 

Έβρου, θα αποκαλείται πλέον, «Τρίγωνο» του Νομού Έβρου.  

                                       

 

Το 1913, κατά την ¨χάραξη¨ της ¨οριογραμμής¨ στην περιοχή του 

«Τριγώνου», τα  Ελληνόφωνα  Χωριά,  Μηλιά, Μπάρα και Γυαλιά, 

παραχωρήθηκαν στο Οθωμανικό Κράτος, τα δε  κτήματα αυτών των Χωριών 

παραχωρήθηκαν στην Βουλγαρία.  

Στην Γυαλιά, η ¨γραμμή¨ διέρχονταν, ¨δια μέσου¨ των  νεκροταφείων  του Χωριού 

με αποτέλεσμα την διχοτόμηση ακόμη και αυτού του χώρου. 

 

Λέγεται, ότι η επιτροπή  ζήτησε από τους κατοίκους των τριών Χωριών 

πενήντα χρυσές λίρες για ¨χάραξη¨ των συνόρων βορειότερα, για να 

παραμείνουν τα κτήματα στα Χωριά.  

Οι Πρόκριτοι των Χωριών αποφάσισαν να μην ενδώσουν στον εκβιασμό, με αποτέλεσμα η 

¨γραμμή¨ τελικά να παραμείνει στην αρχική της ¨χάραξη¨.  

 

 

Το 1913, οι Οθωμανοί, για να κάμψουν το ελεύθερο φρόνημα των 

κατοίκων, ¨σούβλισαν¨ στην πλατεία του Χωριού 13 εξέχοντες 

νοικοκύρηδες του Χωριού. 

Πηγή: ΤΡΙΓΩΝΟ η Μεσοποταμία του Έβρου - Θεόδωρος Κυρκούδης 

 

 

Την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, στα  εδάφη της περιοχής του 

«Τριγώνου», οι αψιμαχίες μεταξύ Βουλγάρων και Οθωμανών ήταν 

τακτικές και μερικές φορές επώδυνες. 

1913 
 

1913 
 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση 

1913 
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Αναφέρεται ότι, όταν το 1912  η περιοχή καταλήφθηκε από τον  Βουλγάρικο Στρατό,  

ο Οθωμανικός πληθυσμός υπέστη μεγάλο πλήγμα  (Φόνοι – Βιαιότητες).  

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι, από το 1913 μέχρι το 1915, όταν στην  περιοχή 

επανεγκαταστάθηκαν οι Οθωμανοί,   οι όροι αντιστράφηκαν.  Οι Βούλγαροι δέχθηκαν 

μεγάλα πλήγματα από τους Οθωμανούς, είτε για λόγους εκδίκησης, είτε για λόγους 

επιβολής της κυριαρχίας τους στο τόπο.  

 

Οι Οθωμανοί, με το λεγόμενο «Σεφερπεγλίκ», το 1914,   επιστράτευσαν 

νέους άνδρες  Χριστιανούς  και τους  έστειλαν  στα «τάγματα εργασίας» 

(Αμελέ Ταμπουρού).  

 

Στα ¨Αμελέ Ταμπουρού¨, εργάζονταν  άνδρες μη Μουσουλμάνοι, σε 

βαριές εργασίες υπό απάνθρωπες συνθήκες. 

Αναφέρεται ότι, μεγάλος αριθμός από αυτούς δεν επέστρεψε, αφού  πέθαναν  από, την 

πείνα, την   δίψα και από τις κακουχίες. 

 

Το 1915, με τη «Σύμβαση  της Σόφιας» (6 Σεπτεμβρίου 1915), μεταξύ 

Βουλγαρίας και Οθωμανικού κράτους,  τα εδάφη του σημερινού Βορείου 

Έβρου, μεταξύ αυτών και το «Τρίγωνο»,  εκχωρήθηκαν από τους Οθωμανούς  στους 

Βούλγαρους.  

Η αποχώρηση των Οθωμανών από τον τόπο,  ήταν πλέον οριστική.  

 

Το 1915, μετά την υπογραφή της συμφωνίας  για την αποχώρηση των 

Οθωμανών από τον τόπο, ξεκίνησε και η ομαδική επιστροφή στο Χωριό, 

των νέων ανδρών που υπηρετούσαν τότε στον Οθωμανικό Στρατό.  

 

1915 
 

1915 

 

Ενημέρωση 

1914 
 



                                                                     ΥΑΛΙΑ - Χρονολόγιο γεγονότων   Σελίδα 19 
 

Τα έτη 1915-1919, τα Χωριά του «Τριγώνου» βρισκόταν υπό Βουλγαρική 

κατοχή. 

Το Χωριό διοικητικά ανήκε, στον Βουλγάρικο πλέον, Одрински окръг (Odrinski 

Okrag) (Nομό Aδριανουπόλεως), που είχε έδρα το Karaagac (Κάραγατς) και 

υπαγόταν μαζί με τα Χωριά Ασπάλω, Borgujan Chiflik (Δρέπανο), Bara ή Gioldzik 

(Μπάρα)  και Pelevan Chairi (Παλαίστρα) στον  Δήμο Bestepe (Πενταλόφου).  

 

Μετά την κατάληψη του τόπου από τους Βούλγαρους και στην 

προσπάθεια εκβουλγαρισμού των κατοίκων της περιοχής,  στα Χωριά που 

υπήρχε Ελληνικός πληθυσμός, οι Βουλγάρικες βιαιότητες ξεπέρασαν κάθε 

προηγούμενο.  

Από την άνοιξη του 1916, η κατάσταση χειροτέρευε ακόμη περισσότερο. Λεηλασίες, 

δολοφονίες, εκβιάσεις, τα σχολεία έκλεισαν, οι Έλληνες ιερείς εκδιώχθηκαν  με τη 

βία από τις εκκλησίες και τα ιερά σκεύη όπως και τα βιβλία καταστράφηκαν.  

Το φαινόμενο πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις στα χωριά των επαρχιών Ορτάκιοϊ  και  

Αδριανουπόλεως, (Καράπαγ (σήμερα Πετρωτά), Σαριχαδίρ (σήμερα Κυπρίνος), 

Κουμαρλί (σήμερα Κόμαρα), Σαρίγιαρ (σήμερα Θεραπειό), Μπεχτέσηδες (σήμερα 

Μηλιά), Γιατλίκιοϊ (μετέπειτα Γυαλιά), Μπάρα). 

Όλες οι υπάρχουσες Εκκλησίες, λειτουργούσαν με Βούλγαρους πλέον Ιερείς και η 

«Θεία Λειτουργία» γινόταν στην Βουλγάρικη γλώσσα. 

Αναφέρεται επίσης,  ότι οι βιαιότητες των Βούλγαρων Κομιτατζήδων από τις 

επιθέσεις τους στα Χωριά, την εποχή 1915 έως και τις αρχές 1920, ήταν πολύ πιο 

βάρβαρες  από εκείνες των Οθωμανών. 

Πηγή: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ –ΘΡΑΚΗ-  Κ. Βακαλόπουλος 

 

 

 

 

Τον Οκτώβριο του 1919, οι τότε ¨νικήτριες δυνάμεις¨ του Α΄ 

Παγκοσμίου πολέμου, αποφάσισαν  την εκκένωση της Δυτικής Θράκης 

από τους Βουλγάρους και την ίδρυση στις 18 Οκτωβρίου, υπό Γαλλική διοίκηση, του 

ιδιότυπου αυτόνομου Κρατιδίου, από την Ξάνθη μέχρι το Κάραγατς,  με την 

ονομασία ¨Διασυμμαχική Θράκη¨ (Thrace Interalliee).  

1915 
 

1919 
 

1916 
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Διοικητικά, το νέο Κρατίδιο, διαιρέθηκε στις περιφέρειες, της Ξάνθης, της 

Γκιουμουλτζίνας και του Κάραγατς. 

Η περιοχή που βρισκόταν  το Χωριό, διοικητικά υπάγονταν στην Περιφέρεια (Cercle), 

όπως  και στο Διαμέρισμα (District)  του Kάραγατς  (Karaagac). 

Επίσημη ¨Γλώσσα¨ ορίσθηκε η Γαλλική, ως νόμισμα οικονομικών 

συναλλαγών  παρέμεινε, για πρακτικούς λόγους, το Βουλγάρικο «Λεβ»  

και η σημαία του νεοσύστατου Κρατιδίου  αποτελούνταν  από τρεις κάθετες λωρίδες 

υφάσματος, σε άσπρο-μπλε-άσπρο χρώμα.  

 
 

Στις 27 Νοεμβρίου 1919, έγινε  υπογραφή της «Συνθήκης του Νεϊγύ», 

όπου αποφασίσθηκε η οριστική  αποχώρηση της Βουλγαρίας από τα 

εδάφη της Δυτικής Θράκης. 

Ταυτόχρονα, έγινε και υπογραφή ειδικής σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας 

¨Περί εθελουσίας αμοιβαίας μετανάστευσης των εκατέρωθεν μειονοτήτων¨, οπότε  

άρχισε και η αποχώρηση της πλειοψηφίας των Βούλγαρων εποίκων και από τα εδάφη 

και Οικισμούς της περιοχής του σημερινού «Τριγώνου». 

 

 

 

Το 1920, σύμφωνα με την «Συνθήκη του Νεϊγύ» (24/11/1919), ξεκίνησε 

εκ νέου  η οριοθέτηση της μεθοριακής γραμμής, μεταξύ πλέον 

Βουλγαρίας και «Διασυμμαχικής Θράκης».  

Την οριοθέτηση  με την ¨χάραξη¨ της ¨γραμμής¨, είχε αναλάβει επιτροπή με 

εποπτεία και διοίκηση από τον Γαλλικό στρατό.  

Η μεθοριακή γραμμή  παρέμεινε περίπου όμοια με την χάραξη που είχε γίνει το 1913. 

 

 
 

Κατά την εποχή της Διασυμμαχικής Διοίκησης Θράκης (1919-1920), το 

Σχολείο του Χωριού ¨Yalia¨ στο ¨District¨ (Διαμέρισμα)  του 

¨Karagatch¨ (Kάραγατς), όπως αναγράφει ο «Πίναξ Ελληνικών Σχολείων Δυτικής 

Θράκης και αριθμός μαθητών», είχε 38 μαθητές. 

Πηγή: Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (1918-1922)  - Κ. Βακαλόπουλος 

1920 
 

Ενημέρωση 

1919 
 

1920 
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Στις 14 Μαΐου 1920, μετά από συναίνεση των Γάλλων που είχαν την 

διοίκηση του Κρατιδίου της ¨Διασυμμαχικής Θράκης¨, ο Ελληνικός 

Στρατός ξεκίνησε την προέλασή του από την περιοχή της Ξάνθης και κατέλαβε 

ολόκληρη την Δυτική Θράκη. 

Στις 20 και 21 Μαΐου,  έφθασε  μέχρι και τα βορειότερα εδάφη του «Τριγώνου», στα 

Χωριά, Καράμπαγ (Πετρωτά),  Γιαϊλατζήκ (Γυαλιά),  Μπάρα και Μπές-τεπέ 

(Πεντάλοφο).  

Με την κατάληψη ολόκληρης της Δυτικής Θράκης, η περιοχή ενσωματώθηκε πλέον 

στο Ελληνικό Κράτος, αφού ήδη το Κρατίδιο της ¨Διασυμμαχικής Θράκης¨ είχε 

καταργηθεί. 

 

Ήδη, από τις αρχές Μαΐου, είχε αποφασισθεί από τους Γάλλους, η 

κατάργηση του Κρατιδίου της ¨Διασυμμαχικής Θράκης¨ και η μεταφορά 

των Υπηρεσιών του στο Ελληνικό Κράτος. 

 

 

 

Το αμέσως επόμενο διάστημα από την κατάληψη το τόπου από τον 

Ελληνικό Στρατό και την ενσωμάτωση της περιοχής στο Ελληνικό 

Κράτος, συνεχίστηκε στην περιοχή, η οριοθέτηση της μεθοριακής γραμμής, μεταξύ 

πλέον Ελλάδας και Βουλγαρίας, που θα ολοκληρωθεί πλήρως το 1922. 

 

 

 

 

Τον Ιούνιο του 1920, με έγγραφο της ¨ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ¨ γνωστοποιήθηκε στις 

Μητροπόλεις και τις Σχολικές Εφορίες, ότι τον διορισμό και την πληρωμή των 

¨διδασκάλων¨ των Σχολείων, την αναλαμβάνει  το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

 

1920 

1920 
 

Ενημέρωση 

1920 
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Πηγή: Αρχείο ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

 

Στις 12 Ιουλίου  1920, έγινε κατάληψη από τον Ελληνικό Στρατό της 

Αδριανούπολης και μέχρι τα τέλη του ίδιου μήνα, είχε ολοκληρωθεί η 

κατάληψη ολόκληρης της Ανατολικής Θράκης. 

 

Αμέσως μετά την κατάληψη,  δημιουργήθηκε 

στην ενιαία πλέον  Θράκη,  η ¨ΥΠΑΤΗ 

ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΘΡΑΚΗ¨.  

 

 

 

1920 
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Το 1920, στις 31 Αυγούστου, αποφασίσθηκε η ίδρυση Στρατολογικού 

Γραφείου στην Αδριανούπολη, ¨δια την Στρατολογικήν  υπηρεσίαν  της 

Θράκης ¨. 

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο (Φ.Ε.Κ. 199 Α / 1920) 

 

Μετά τη σύσταση της ¨Στρατολογικής Υπηρεσίας¨, ξεκίνησαν και οι 

διαδικασίες για τη στράτευση   και υπηρέτηση στον Ελληνικό πλέον 

Στρατό, των νέων από τα  Χωριά του σημερινού «Τριγώνου». 

Κατ’ αρχήν, η στράτευση άρχισε να γίνεται από τους Οικισμούς που οι κάτοικοι ήταν 

γηγενείς.  

Τα επόμενα χρόνια, μετά την δημιουργία ¨Μητρώων  Αρρένων¨ στις νεοϊδρυθείσες 

Κοινότητες, όπως και με  Νομοθετικό Διάταγμα του 1925, όπου αποφασίσθηκε  ο 

υποχρεωτικός ¨καταρτισμός Στρατολογικών Μητρώων Προσφύγων¨ και  με την αποστολή 

αυτών στα Στρατολογικά Γραφεία, ολοκληρώθηκε και η Στρατολογική  τακτοποίηση  των 

Προσφύγων (Φ.Ε.Κ. 257 Α / 1925). 

 

 

 

Τα Γεωγραφικά διαμερίσματα που προσαρτήθηκαν  στο Ελληνικό Κράτος 

μετά το 1912,  ονομάζονταν  ¨Νέες Χώρες¨.  

Στις ¨Νέες Χώρες¨ υπάχθηκε και η από το 1920,  απελευθερωμένη Θράκη. 

 

Στις ¨Νέες Χώρες¨ δημιουργήθηκαν οι ¨Γενικές Διοικήσεις¨ τους,  που 

ήταν υπό την Διοίκηση  ¨Γενικού  Διοικητή¨ με αρμοδιότητες Υπουργού.  

 

 

 

 

 

 

1920 
 

Ενημέρωση 

1920 
 

Ενημέρωση 
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Το 1920, 

αποφασίστηκε από τον 

Γενικό  Διοικητή 

Θράκης, που είχε έδρα 

την Αδριανούπολη, η 

Διοικητική διαίρεση της 

περιφέρειας της 

Θράκης σε έξι Νομούς.  

 

 

 

 

 

1. Νομός Αδριανουπόλεως, με έδρα την Αδριανούπολη 

2. Νομός Σαράντα Εκκλησιών, με έδρα τις Σαράντα Εκκλησιές 

3. Νομός Ραιδεστού, με έδρα την Ραιδεστό 

4. Νομός Καλλιπόλεως, με έδρα την Καλλίπολη 

5. Νομός Έβρου, με έδρα το Δεδέ-ἀγάτς 

6. Νομός Ροδόπης, με έδρα την Γκιουμουλτζίνα. 

Πηγή: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Φ.Ε.Κ. 9/09/1920 

Όλοι οι Οικισμοί της περιοχής του σημερινού «Τριγώνου», διοικητικά 

υπάγονταν στον Νομό Αδριανουπόλεως.  

Το Εθνικό Τυπογραφείο  στην Αθήνα, δεν διαθέτει αρχείο από τα 

¨Φύλλα¨ με τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ»  

που εκδόθηκαν από την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ, στην 

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ στο διάστημα 1920 - 1922. 

Αρχείο των παραπάνω Φύλλων, υπάρχει στο ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ στην 

Αλεξανδρούπολη. 

Ευχαριστούμε θερμά την Ιδρύτρια και Πρόεδρο του παραπάνω Μουσείου, κ. ΑΓΓΕΛΑ 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ, για την άδεια φωτογράφισής τους. 

Σημείωση Συντάκτη: Στην εργασία αυτή, για πρακτικούς λόγους (εξοικονόμηση χώρου, 

παράλειψη αποφάσεων που δεν αφορούν τα Χωριά του «Τριγώνου») γίνεται 

¨προσαρμοσμένη ανάρτηση¨ επιλεγμένων αποκομμάτων, από κάποια συγκεκριμμένα 

¨Φύλλα¨. 

1920 
 

Σχόλιο 
Συντάκτη 

Ενημέρωση 
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Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1920, ψηφίστηκε  από την Βουλή των Ελλήνων 

ο Νόμος 2492,  που επικύρωσε την προσάρτηση στο Ελληνικό Κράτος 

των εδαφών της Ανατολικής και Δυτικής Θράκης. 

Με τον ίδιο νόμο, δόθηκε η Ελληνική Ιθαγένεια στους κατοίκους αυτών των εδαφών, 

όπως επίσης δημιουργήθηκε προσωρινά και η ¨Διοίκησις Θράκης¨.   

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο     (Φ.Ε.Κ. 206 Α / 1920)   

Είχαν προηγηθεί, η ¨Διάσκεψη του Σαν Ρέμο¨ (18 Απριλίου) και η 

υπογραφή της ¨Συνθήκης των Σεβρών¨ (28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου),  ,   

όπου στη μεν ¨Διάσκεψη¨, συζητήθηκε το μέλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη δε 

¨Συνθήκη¨,  οριστικοποιήθηκε  το τέλος της, όπως και καθορίσθηκε ο διαμοιρασμός των 

εδαφών που είχε καταλάβει και είχε εντάξει στην επικράτειά της, τους αμέσως 

προηγούμενους αιώνες.  

 

 

Το 1920, αμέσως μετά την προσάρτηση  του 

τόπου  στο Ελληνικό Κράτος, καθιερώθηκε  

αυτόματα και στους Οικισμούς της περιοχής,   ως επίσημο 

νόμισμα οικονομικών συναλλαγών,  η Ελληνική 

«Δραχμή».  

 

 

Την 1 Νοεμβρίου 1920, στην Ελλάδα διεξάχθηκαν Βουλευτικές εκλογές 

και σε αυτές συμμετείχαν με την ¨ψήφο¨ τους  και οι κάτοικοι της 

απελευθερωμένης Θράκης.  

Για την συμμετοχή των κατοίκων της Θράκης στις εκλογές στις 7 

Σεπτεμβρίου 1920, ψηφίσθηκε ο Νόμος 2485 ¨Περί Βουλευτικών 

εκλογών έν Θράκη¨. Ο Νόμος περιείχε 21 άρθρα όπου γινόταν αναφορά στους όρους και 

στις διαδικασίες για την συμμετοχή των κατοίκων της Θράκης σε αυτές τις εκλογές (Φ.Ε.Κ. 

202 Α / 1920). 

Στις επόμενες εκλογές που έγιναν το 1923 αλλά και το 1926, αφού πλέον είχαν 

δημιουργηθεί οι Κοινότητες και αφού έγιναν εγγραφές στους Εκλογικούς καταλόγους όλων 

1920 
 

Ενημέρωση 

1920 
 

Ενημέρωση 

1920 
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των κατοίκων συμπεριλαμβανομένων και των νέων προσφύγων, οι διαδικασίες των 

εκλογών ομαλοποιήθηκαν και ταυτίστηκαν με τις διαδικασίες της υπόλοιπης Ελλάδας.   

 

Από 14 Ιουνίου 1917  μέχρι 4 Νοεμβρίου 

1920,  Πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος.  

Στη Θράκη, ¨έχαιρε εκτίμησης και εμπιστοσύνης¨ και  τον 

αποκαλούσαν «Ο Ελευθερωτής της Θράκης». 

 

 

 

 

Στις  εκλογές του 1920,  ¨κύρια¨ κόμματα ήταν, το «Κόμμα των Φιλελευθέρων» του 

Ελευθερίου Βενιζέλου και το κόμμα της «Ηνωμένης αντιπολίτευσης».  

Το κόμμα της «Ηνωμένης αντιπολίτευσης», παρά την τελική επικράτησή του πανελλαδικά, 

στη Θράκη δεν έλαβε ουδεμία ψήφο,  αφού δεν υπήρχαν υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιό του.  

 

 

Στην απογραφή του 

πληθυσμού της 

Ελλάδας που έγινε στις    

18/12/1920, το Χωριό είχε 

πληθυσμό 346 κατοίκους. 

 

Αμέσως μετά την ενσωμάτωση του Χωριού στην Ελλάδα,  αλλά και την  

¨χάραξη¨ της μεθορίου, όπου  οι περιοχές με τα κτήματα των κατοίκων 

του Χωριού παραχωρούνταν στην Βουλγαρία, ενώ το έδαφος που βρίσκονταν  το 

Χωριό παραχωρήθηκε στην Ελλάδα, ξεκίνησε η αναγκαστική, σταδιακή, 

μετεγκατάσταση  των κατοίκων σε άλλα Χωριά.  

Η πρώτη και μεγάλη μετεγκατάσταση  προς τα πεδινά έγινε το 1920 και οι κάτοικοι 

του Χωριού  εγκαταστάθηκαν στην Εληά, όπως και μερικές Οικογένειες  στο Σπήλαιο.  

1920 
 

1920 
 

Ενημέρωση 
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Το 1922, ακολούθησε δεύτερη μετεγκατάσταση, όπου  οι μισοί περίπου  από τους 

εναπομείναντες στο Χωριό, εγκαταστάθηκαν στη Λεπτή (κοντά στην μετέπειτα 

Ορεστιάδα).  

Η πλειοψηφία των υπολοίπων που είχαν παραμείνει στο Χωριό, την περίοδο 1925 -

1926 εγκατέλειψε το Χωριό και εγκαταστάθηκε, στην  Στέρνα.  

Στα επόμενα χρόνια ο αριθμός των κατοίκων που απέμεινε στο Χωριό ήταν πολύ 

μικρός, έως  ελάχιστος. 

Λέγεται, ότι από την  πρώτη  μετεγκατάσταση, στην Εληά 

εγκαταστάθηκαν περί τις 55  Οικογένειες  και στο Σπήλαιο  

εγκαταστάθηκαν 26 Οικογένειες. 

Στις μετεγκαταστάσεις που ακολούθησαν, αρχικά στην Λεπτή και αργότερα στην Στέρνα, ο 

συνολικός αριθμός των Οικογενειών  ήταν περί τις 27. 

Πηγή: Αφήγηση ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΑ 

 

 

Το 1921, δημοσιεύτηκαν 

στο ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ¨, 

στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ,  οι 

αποφάσεις του Υπουργού - Γενικού 

Διοικητή Θράκης για μετονομασία 

όλων των Συνοικισμών του Νομού 

Αδριανουπόλεως.  

Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκαν:  

 H με Αριθ. Πρωτ. 11895/1921,  

που δημοσιεύτηκε στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Φ.Ε.Κ., Φύλλο 4, με 

ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 

1921. 

Ενημέρωση 

1921 
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 Η με  Αριθ. Πρωτ. 103294/29.08.1921,  που δημοσιεύτηκε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φ.Ε.Κ., τεύχος Δεύτερο, Φύλλο 4,  με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 1921. 

Το Χωριό,  που αναφέρεται στον κατάλογο της πρώτης απόφασης, όπου περιέχονταν 

μετονομασίες των  65 από τα 76 Χωριά της τότε Υποδιοίκησης Αδριανουπόλεως του 

ομώνυμου  Νομού,  μετονομάστηκε από ¨ Γιϊλατζήκ¨ σε  «’Υαλιά». 

Πηγές:  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Φ.Ε.Κ.  8/02/1921 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Φ.Ε.Κ.  18 /09/ 1921  

 Φ.Ε.Κ. 244 Α / 1921 

 

Στην πρώτη απόφαση, αναφέρεται η μετονομασία των 20 από τα 22 

τότε Χωριά του «Τριγώνου». 

 Στη δεύτερη απόφαση,  που αποτελούσε  συνέχιση της πρώτης  και που δημοσιεύτηκε έξι 

και πλέον  μήνες αργότερα, αναφέρεται η μετονομασία 11 ακόμη Χωριών της Υποδιοίκησης 

Αδριανουπόλεως  μεταξύ των οποίων και  δύο του «Τριγώνου», του ¨Τσερμέν¨  και του 

¨Μαράς¨.  

Με την  προσάρτηση της Θράκης στην Ελλάδα, δεν ακολουθήθηκαν οι 

ισχύουσες μέχρι τότε διαδικασίες για τις μετονομασίες τοπωνυμιών και 

αποφασίσθηκε οι μετονομασίες όλων των Οικισμών του τόπου,  να γίνουν με κατεπείγουσα 

¨Πολιτική απόφαση¨.  

Ο Υπουργός-Γενικός Διοικητής Θράκης, ανέθεσε σε τριμελή επιτροπή υπό τον καθηγητή 

καταγόμενο από την Αδριανούπολη Γ. Λαμπουσιάδη,  να του εισηγηθεί τις μετονομασίες, 

τις οποίες όταν του υποβλήθηκαν,  έκανε άμεσα αποδεκτές.  

Οι Ελληνικοί πλέον  Οικισμοί  με ξενόφωνα ονόματα, μετονομάστηκαν 

κυρίως: 

Είτε  με ελεύθερη μετάφραση της ονομασίας τους στα Ελληνικά,   

είτε με Ελληνικά ονόματα που είχαν  ¨ακουστική¨ ομοιότητα με την  παλιά ονομασία,   

είτε πήραν ονόματα από τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τόπου,   

είτε τους δόθηκαν συμβολικές ονομασίες καρποφόρων/οπωροφόρων δένδρων,  

είτε τους δόθηκαν απλά Ελληνικά ή αρχαιοελληνικά ονόματα χωρίς να είναι γνωστή η  

πλήρη αιτιολόγηση της ονοματοδοσίας. 

 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση 
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Το 1921,  ιδρύθηκε ο Συνεταιρισμός του Χωριού με την επωνυμία  

«ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΙΑΣ».  

Πληροφορίες για τον Συνεταιρισμό: 

Χρονολογία εγκρίσεως καταστατικού: 13  Δεκεμβρίου 1921 

Ευθύνη: Απεριόριστος  

Αριθμός ιδρυτών: 42    

Ποσό μερίδας: 100 

Κεφάλαιο Συνεταιρισμού: 4.200 

Πηγή: Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (1918-1922)  - Κ. Βακαλόπουλος 

 

Το 1922,  συστάθηκε επίσημα,  με τον Νόμο 2782/3.06.1922, η ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ, με έδρα την Αδριανούπολη. 

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο   (Φ.Ε.Κ. 84 Α / 1922)   

Την 1 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, με Βασιλικό Διάταγμα , η 

Έδρα της Γενικής Διοίκησης Θράκης μεταφέρθηκε στην  

Κομοτηνή. 

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο    (Φ.Ε.Κ. 221 Α / 1922)  

 

 

 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1922.  Μικρασιατική καταστροφή. 

 

Ο όρος ¨Μικρασιατική Καταστροφή¨  είναι όρος που έχει υιοθετηθεί από 

την Ελληνική ιστοριογραφία για να περιγράψει τα αποτελέσματα της 

Μικρασιατικής Εκστρατείας στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό γενικότερα. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στο τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1918-22, την φυγή 

από την Τουρκία της Ελληνικής διοίκησης, που είχε εγκατασταθεί στα δυτικά μικρασιατικά 

παράλια  κατά τη Συνθήκη των Σεβρών, όπως και την σχεδόν άτακτη υποχώρηση του 

Ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετώπου και τη γενικευμένη πλέον εκδίωξη 

μεγάλου μέρους του Ελληνικού και Χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία.   

Τα γεγονότα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, να επιφέρουν την τελεία καταστροφή του 

Θρακικού και Μικρασιατικού Ελληνισμού, μαζί με του Πόντου.  

Πηγή: Απόκομμα  από  el.wikipedia.org 

1921 

1922 
 

Ενημέρωση 

1922 
 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
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Θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής, υπήρξαν και Έλληνες νέοι της 

περιοχής,  που είχαν κληθεί να υπηρετήσουν στον Ελληνικό Στρατό.  

 Επειδή σε αυτόν τον πόλεμο δεν μπόρεσε να γίνει πλήρη καταγραφή των 

πεσόντων Στρατιωτών, η απώλεια μερικών  Στρατιωτών συμπεραίνονταν 

από την μη επιστροφή στην Πατρίδα μετά το τέλος του Πολέμου. Γνωστή 

η φράση  των τότε κατοίκων των Χωριών του τόπου, που παρέμεινε.  « …Πήγε στον πόλεμο 

με την Τουρκία και δεν γύρισε. Τον περιμέναμε … ? (αριθμός) … χρόνια ». 

 

 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1922, υπογράφηκε η «Συνθήκη των Μουδανίων» 

(¨Ανακωχή των Μουδανίων¨). 

Σε αυτή, συμφωνήθηκε:    

 Απόσυρση του Ελληνικού στρατού από την Ανατολική Θράκη  

 Καθορισμός των συνόρων μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας   

 Παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης στην Τουρκία 

 Άμεση εκκένωση της Ανατολικής Θράκης από  τους Έλληνες κατοίκους της 

 

 

Το 1923,  εφαρμόσθηκε  και  στην 

Ελλάδα το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Η 

¨Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου¨ του παλαιού 

ημερολογίου, μετονομάστηκε,  ¨Πέμπτη 1 Μαρτίου¨. 

Το Γρηγοριανό ημερολόγιο αντικατέστησε/διόρθωσε το Ιουλιανό 

ημερολόγιο που ίσχυε μέχρι τότε.  

 

Για να γίνει η  παραπάνω αλλαγή/διόρθωση, αφαιρέθηκαν 13 ημέρες από 

το έτος 1923, με αποτέλεσμα, αφενός το  1923 στην Ελλάδα να μην έχει 

διάρκεια 365, αλλά 352 ημέρες και αφετέρου, να μην υπάρχει 

¨Πιστοποιητικό γέννησης¨  Έλληνα υπηκόου, με ημερομηνίες γέννησης στην Ελλάδα, από 

16 έως 28 Φεβρουαρίου 1923. 

 

1923 
 

Σχόλιο 
Συντάκτη 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση 

Σχόλιο 
Συντάκτη 

1922 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
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Μετά την Μικρασιατική 

Καταστροφή του 1922,   

έγινε περιορισμός  των Ελληνικών 

συνόρων  και  με τη νέα Διοικητική 

κατανομή στη Δυτική  πλέον 

Ελληνική  Θράκη,  υπάγονταν  οι 

Νομοί  Έβρου και Ροδόπης (Οι 

περιοχές της Ξάνθης και της 

Κομοτηνής αποτελούσαν ενιαία, 

από το 1920, το Νομό Ροδόπης).  

Ο Νομός Έβρου αποτελούνταν  από τέσσερες Υποδιοικήσεις (Αλεξανδρουπόλεως, 

Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος).  

Όλα τα Χωριά του «Τριγώνου», υπάγονταν στην Υποδιοίκηση Ορεστιάδος του 

Νομού  Έβρου.   

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο (Φ.Ε.Κ. 349 Α / 1923)  

 

 

Το 1924,  με Προεδρικό Διάταγμα,  αναγνωρίστηκε μεταξύ των άλλων 

Δήμων και Κοινοτήτων της Θράκης και η «Κοινότητα Πενταλόφου»  της  

Υποδιοίκησης  Ορεστιάδας. 

Στη νεοϊδρυθείσα Κοινότητα Πενταλόφου, προσαρτήθηκε  μαζί με άλλους 

γειτονικούς συνοικισμούς και ο   συνοικισμός της Υαλιάς.  

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο  (Φ.Ε.Κ. 177  Α και  194 Α / 1924)  

 

Το Διάταγμα  υπογράφηκε στις 30 Ιουλίου 1924 και δημοσιεύθηκε στο 

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) στις 31 Ιουλίου 1924, 

τεύχος Πρώτο και  με αριθμό 177. 

 Λόγω εσφαλμένης αναγραφής του, έγινε αναδημοσίευση, με σωστή και ολοκληρωμένη 

διατύπωση,  στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης με  αριθμό 194. 

 

  

1924 
 

1923 
 

Ενημέρωση 
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Από τα Οθωμανικά χρόνια μέχρι το 1923, οι Οικισμοί της περιοχής του 

σημερινού «Τριγώνου» με Χριστιανούς κατοίκους, υπάγονταν  στη  

«Μητρόπολη Αδριανουπόλεως».   

Από τις αρχές του  1924 και με τη νέα οριοθέτηση, όλοι οι παραπάνω Οικισμοί, αλλά 

και οι παλαιοί Οικισμοί της περιοχής που κατοικήθηκαν πλέον από Έλληνες 

Χριστιανούς πρόσφυγες, υπάχθηκαν στην προσωποπαγή «Μητρόπολη Νέας 

Ορεστιάδος».  

……… Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924 πολλά χωριά της 

Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως περιήλθαν στην Ελλάδα και 

ενσωματώθηκαν αρχικώς στην προσωποπαγή Μητρόπολη Νέας Ορεστιάδος και αργότερα 

στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου. Από τον καζά Oρτάκιοϊ τα χωριά, Kαράμπαα (Πετρωτά), 

Γιαϊλατζήκ (Γυαλιά), Mπάρα ή Γκιολτζίκ (Mπάρα), Mπεκτασλί (Mηλιά), Σαρή- Γιαρ 

(Θεραπειό), Kουμαρλί (Kόμαρα), Mπες τεπέ (Πεντάλοφος), και από τον καζά 

Aδριανουπόλεως, Pίζια, Mαράσια και Tσορέκ- κιοϊ (Kαστανιές).  

Επίσης τρία εξαρχικά (στις αρχές του αιώνα μας, και τα τρία στον παλαιό καζά Oρτάκιοϊ): 

Tσιρμέν (Oρμένιον), Kαραάτς- Tσιρμέν (Φτελιά) και Kαδίκιοϊ (Δίκαια), καθώς και το μικτό - 

κατά την ίδια εποχή- (πατριαρχικό και εξαρχικό, πάντα στον παλαιό καζά Oρτάκιοϊ) χωριό 

Iσπιτλί (Σπήλαιον). …… 

Πηγή: Απόσπασμα από: users.sch.gr/markmarkou/katalog/ecp/adrianoupolis.htm                         . 
                                   ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛEΩΣ.    

 

Το 1924, με Προεδρικό Διάταγμα,  καθορίσθηκαν μεταξύ άλλων περιοχών 

της Θράκης και τα Χωριά της περιοχής της Ορεστιάδας, προς Βουλγαρία 

και Τουρκία,  ως «Παραμεθόρια». 

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο (Φ.Ε.Κ. 288 Α / 1924)  

 

 

 

 

1924 
 

1924 
 

Ενημέρωση 
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Στην απογραφή του πληθυσμού που έγινε στις 15/05/1928, το Χωριό 

είχε πληθυσμό   44 κατοίκους. 

Μείωση του πληθυσμού του Χωριού, από την απογραφή του 1920, κατά 

302  κατοίκους  (ποσοστό  - 87%). 

 

 

 

Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1930, στα Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα, στην περιοχή του «Τριγώνου», από την περιοχή  του Ορμενίου 

μέχρι την Μηλιά, παραπλεύρως των χερσαίων συνόρων, ολοκληρώθηκε η κατασκευή 

πυκνού δικτύου νέων Στρατιωτικών  Φυλακίων. 

 

Την εποχή αυτή, αυξήθηκε ο αριθμός των Φυλακίων, όπως και έγινε 

κατασκευή νέων που αντικατέστησαν τα παλαιά πρόχειρα Φυλάκια. 

Με την ολοκλήρωση των έργων, από Ορμένιο μέχρι Μηλιά, απόσταση 33 περίπου 

χιλιομέτρων,  υπήρχαν πλέον 13 φυλάκια (Ε.Φ.30 – Ε.Φ.42) και η μεταξύ τους απόσταση, 

ανάλογα με την  μορφολογία του εδάφους ήταν,  κατά μέσο όρο, περί τα 2,5  χιλιόμετρα. 

 

 

 

Το 1937, η τελευταία εναπομείνασα Οικογένεια του Χωριού, εγκατέλειψε 

το Χωριό και εγκαταστάθηκε  στην Εληά.  

 

 

Στην απογραφή πληθυσμού στις 16 Οκτωβρίου 1940, το Χωριό ήταν 

ακατοίκητο και η ημερομηνία αυτή θεωρείται, επίσημα πλέον, ως 

ημερομηνία κατάργησης του Οικισμού.  

1928 
 

1940 
 

1937 
 

1930 
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Ενημέρωση 
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Την 1η Μαρτίου 1941, ο Βασιλιάς της Βουλγαρίας Μπόρις Γ΄,  υπέγραψε 

με τον  ηγέτη της Ναζιστικής Γερμανίας Χίτλερ, ̈ συμφωνία μη επίθεσης¨.  

Στη συμφωνία, η  Βουλγαρία επιπλέον,  επέτρεπε στα Γερμανικά στρατεύματα να 

διέλθουν από το έδαφός της για επίθεση στην Ελλάδα,  με αντάλλαγμα την 

παραχώρηση σε αυτήν τα εδάφη που θα καταλαμβάνονταν, της Ελληνικής  

ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.  

Στις 6 Απριλίου του 1941,  ξεκίνησε η εισβολή των Γερμανικών στρατευμάτων στην 

Ελλάδα. 

Ο Βουλγάρικος  

στρατός 

ακολουθώντας τις Γερμανικές 

δυνάμεις, λίγες ημέρες μετά την 

εισβολή,  στις 20 Απριλίου του 1941, 

¨αμαχητί¨,  εγκαταστάθηκε  στην 

Ανατολική Μακεδονία και στη Δυτική Θράκη, εκτός από την  εδαφική ζώνη 20 περίπου 

χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία, παράλληλα με τον ποταμό Έβρο, που 

χαρακτηρίστηκε ως «Ουδέτερη ζώνη», όπου εγκαταστάθηκαν κατοχικές Γερμανικές 

στρατιωτικές δυνάμεις.  

 

Ενημέρωση 

1941 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
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Στη περιοχή του 

«Τριγώνου», τα 

Χωριά,   Μηλιά, Πεντάλοφος, 

Πετρωτά και Ορμένιο, όπως και τα  

εγκαταλειμμένα Χωριά Μπάρα και 

Γυαλιά, παραχωρήθηκαν στην 

Βουλγαρία.  

Στα Μαράσια και στα Δίκαια,  

εγκαταστάθηκαν Γερμανικές 

στρατιωτικές δυνάμεις, με 

ελεγχόμενη περιοχή όλα τα  Χωριά 

του «Τριγώνου»,  εκτός αυτών που παραχωρήθηκαν στη Βουλγαρία. 

Ακολούθησε εγκατάσταση μικρού αριθμού Γερμανών στρατιωτών σε Φυλάκια  στην Φτελιά 

και στον  Δίλοφο. 

Στα Χωριά που ήταν υπό την κατοχή των Γερμανών, παρέμειναν οι Ελληνικές Κυβερνητικές 

και Διοικητικές αρχές, ελεγχόμενες όμως  από τις δυνάμεις Κατοχής.   

Στα Χωριά που παραχωρήθηκαν στην Βουλγαρία, εγκαταστάθηκαν πέραν των 

Στρατιωτικών δυνάμεων και  Βουλγάρικες Διοικητικές αρχές.  

Οι περιοχές των Χωριών, της Μπάρας και της Γυαλιάς, ελέγχονταν από τον Βουλγάρικο 

Στρατό.  

 

  

 

Το 1944, στις 28 Αυγούστου, έγινε αποχώρηση των Γερμανικών 

στρατευμάτων από τις περιοχές του «Τριγώνου» όπου ήταν 

εγκατεστημένες.  

Ακολούθησε, στα μέσα Σεπτεμβρίου η έναρξη της, με αργό ρυθμό, αποχώρησης  των 

Βουλγάρικων δυνάμεων κατοχής από τα εδάφη  όπου ήταν εγκατεστημένες.  

Η αποχώρησή τους ολοκληρώθηκε το βράδυ της 29ης  Οκτωβρίου, από τα Πετρωτά. 

 

Την Άνοιξη του 1946, ξεκίνησε  στην Ελλάδα  Εμφύλιος πόλεμος.  

Στις αρχές του 1946, μετά από  έντονη πολιτική αντιπαράθεση, η Ελλάδα 

κατέλειξε να οδηγηθεί  σε Εμφύλια  ένοπλη σύρραξη. 
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Εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των δυνάμεων του Εθνικού Στρατού και των Ανταρτικών 

δυνάμεων του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ). 

Αν και στο  «Τρίγωνο»  η κατάσταση εκτονώθηκε από τις πρώτες μέρες 

του Σεπτεμβρίου, ως επίσημη ημερομηνία λήξης του Εμφυλίου Πολέμου 

πανελληνίως,  αναφέρεται η 15η Οκτωβρίου 1949.  

 

 
 

Τα εγκαταλειμμένα Χωριά   Μπάρα και Γυαλιά, όπως και οι περιοχές γύρω 

από αυτά, την περίοδο 1946 – 1949, αποτελούσαν κρησφύγετα των 

Ανταρτικών δυνάμεων.  

 

 

Από το 1949,  η περιοχή του παλιού Χωριού ¨Γυαλιά¨, αποτελεί μια 

εγκαταλειμμένη περιοχή. 

 

Το 2018, αποφασίσθηκε, με έξοδα της Ιεράς Μητροπόλεως και την 

συνδρομή του Στρατού, να γίνουν εργασίες διάνοιξης και καθαρισμού του 

χώρου για την αναστήλωση του Ναού ¨Αγίου Αθανασίου¨ της Γυαλιάς.  

Η πρώτη φάση των εργασιών, με κατασκευή στεγάστρου, ολοκληρώθηκε 

στις 23/07/2020, με εργασίες από την Ελληνικό Στρατό και από τον Δήμο 

Ορεστιάδας.  

Η καθοδήγηση και η επίβλεψη των εργασιών έγιναν από τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου – 

Ορεστιάδας και Σουφλίου. 

Πηγή: Πληροφορίες από Βασίλη Βασιλειάδη 

  

 

 

1946 
1949 

 

1949 
 

2018 
 

Ενημέρωση 

Ενημέρωση 
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Σήμερα, το 2020, στην περιοχή της Γυαλιάς, υπάρχουν τα ερείπια της 

Εκκλησίας του ¨Αγίου Αθανασίου¨ με το ¨στέγαστρό¨ τους, 

υπολείμματα από θεμέλια κατοικιών, όπως και μερικές πέτρινες βρύσες.  

Στον τόπο, υπάρχει και ο περίφημος ¨Βράχος της γονιμότητας¨. 

 

 

2020 
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Σημειώσεις: 

1. Η παραπάνω εργασία «ΥΑΛΙΑ - Χρονολόγιο γεγονότων», είναι μέρος από 

ολοκληρωμένη  εργασία,  που αποτελείται από ¨Χρονολόγια γεγονότων¨ των 22 

Χωριών που υπήρχαν στο ¨ΤΡΙΓΩΝΟ¨. 

2. Αναπόσπαστα μέρη αυτού του ¨Χρονολογίου¨, είναι τα συνημμένα σε αυτή την 

εργασία: 

 Σημείωμα του Συντάκτη 

 Βιβλιογραφία & Πηγές  

Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος 2020 
 

Παράσχος Ε. Κώστογλου    

Ερευνητής & Συντάκτης αυτής της Εργασίας  

      Ολόκληρη η εργασία 

          είναι αναρτημένη 

            στο διαδίκτυο        

               (internet), 

         στην ιστοσελίδα 

       trigonoevros.gr 


