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Εισαγωγή 

 

Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στην επαγγελματική δραστηριότητα 

της αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής κρασιού στις πρώτες κοι-

νότητες Ανατολικορωμυλιωτών στην Ελλάδα, εξετάζοντας το ρόλο 

της αμπέλου και ειδικά του κρασιού στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή των Ελλήνων Ανατολικορωμυλιωτών. Ειδικότερα, 

απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα: α) Ποιες ήταν οι συνθήκες που α-

ντιμετώπισαν σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο οι Ανατολικορω-

μυλιώτες στους νέους τόπους εγκατάστασής τους; β) Συνέχισαν την 

αμπελοκαλλιέργεια ως επαγγελματική τους ενασχόληση μετά την ε-

γκατάσταση τους στην Ελλάδα; γ) Ποια η συμβολή των Ανατολικο-

ρωμυλιωτών στον τομέα της παραγωγής κρασιού και της οινοποίησης 

στους νέους τόπους εγκατάστασής τους; δ) Περιλαμβάνεται το κρασί 

στις σημερινές διατροφικές συνήθειες της συγκεκριμένης πληθυσμια-

κής ομάδας; 

Σημαντικές μελέτες για την εγκατάσταση των Ανατολικορωμυλιω-

τών στην Ελλάδα1 παρέχουν πληροφορίες για την αμπελοκαλλιέργεια 

 
1 Η εγκατάσταση των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας στην Ελλάδα εξετάζεται 

στο βιβλίο του Παύλου Λιτούδη, Πού εγκαταστάθηκαν και ζουν οι Έλληνες της Ανα-

τολικής Ρωμυλίας/Βόρειας Θράκης (Θεσσαλονίκη: Δέσποινα Κυριακίδη, 2000). 

Στην εγκατάσταση των Ανατολικορωμυλιωτών στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης 

αναφέρονται οι Μάξιμος Μαραβελάκης–Απόστολος Βακαλόπουλος, Προσφυγικές 

εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1993). Για 

την εγκατάσταση των Αγχιαλιτών στη Νέα Αγχίαλο γίνεται λόγος στο βιβλίο του 
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και τη στενή σχέση των Ανατολικορωμυλιωτών με το κρασί, σύνδεση 

που παραμένει ισχυρή μέχρι σήμερα. 

 

Ιστορικά στοιχεία για την Ανατολική Ρωμυλία  

 

Τα άτομα που κατάγονται από την Ανατολική Ρωμυλία είναι μια πλη-

θυσμιακή ομάδα που ανήκει στην ίδια εθνική ομάδα με όλες τις άλλες 

ελληνικές πληθυσμιακές ομάδες (ντόπιοι, Πόντιοι, Μικρασιάτες, Α-

νατολικοθρακιώτες, Βλάχοι, Σαρακατσάνοι κ.ά.). Οι πρόγονοί τους 

συνιστούσαν μια ιδιαίτερη πολιτισμική ομάδα που διέθετε, βέβαια, 

ένα ισχυρό κοινό στοιχείο με τις υπόλοιπες, την ορθόδοξη θρησκεία, 

όμως και αρκετά διαφορετικά στοιχεία πάνω στα οποία δομούταν η 

ιδιαιτερότητά τους, όπως τα ήθη και έθιμά τους, τη διάλεκτο, την εν-

δυμασία, την κουζίνα, τις γνώσεις τους στην αμπελουργία, την ιδιαί-

τερη προτίμησή τους σε κάποιους Αγίους κ.ά. Τα διαφορετικά πολιτι-

σμικά στοιχεία που διαθέτουν οι διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, 

σύμφωνα με τον Ιντζεσίλογλου, τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν 

την ιδιαίτερη, ξεχωριστή ταυτότητά τους, το «εμείς», να αναγνωρί-

ζουν, δηλαδή, τον εαυτό τους, αλλά και να αναγνωρίζονται από τους 

άλλους ως ξεχωριστή οντότητα.2 

 Η Ανατολική Ρωμυλία αποτελεί το βόρειο τμήμα της γεωγραφικής 

περιοχής της Θράκης το οποίο οριοθετούν τα όρη: Αίμος, Ροδόπη και 

Όρβηλος και η θάλασσα του Εύξεινου Πόντου, συνολικής έκτασης 

 
Γιώργου Διονυσίου, Μια Αγχίαλος Νέα γεννιέται (Αθήνα: Σύλλογος των Αγχιαλιτών 

της Αθήνας, 2006), αντίστοιχα για τις Νέες Καρυές Λάρισας βλ. Γιώργος Καπε-

ρώνης–Δήμητρα Πασχαλούδη-Πουλτσίδου, Εν Νέες Καρυές 1907. Απ’ τον παππού 

στον εγγονό (Λάρισα: Σχολική Επιτροπή Νέων Καρυών Λάρισας, 2010), για τη Νέα 

Μεσήμβρια βλ. Χαράλαμπος Γάππας–Σοφία Βουτσίδου (επιμ.), Μεσημβρίας 

Ενθύμιον. 90 χρόνια μνήμης (Θεσσαλονίκη: Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, 2015). 

Για την εγκατάσταση των Βογιαλικιωτών στην Ξυλαγανή βλ. Σουλτάνα Πολυτσά-

κη-Παπαδημητρίου, Από το Μεγάλο Βογιαλίκι της Ανατολικής Ρωμυλίας στην Ξυλα-

γανή της Δυτικής Θράκης (Αθήνα: χ.ε., 1982) και για την εγκατάσταση στη Λάρισα 

βλ. Κώστας Ζησόπουλος, Οι πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Θεσσαλία 

(Λάρισα: Εξωραϊστική – Μορφωτική Λέσχη Φιλιππούπολης, 2006). 
2  Νικόλαος Ιντζεσίλογλου, «Περί της Κατασκευής Συλλογικών Ταυτοτήτων. Το 

Παράδειγμα της Εθνικής Ταυτοτητας» στο Εμείς και οι άλλοι: Αναφορά στις Τάσεις 

και τα Σύμβολα, επιμ. X. Κωνσταντοπούλου–Δ. Γερμανός–Λ. Μαράτου–Θ. Οικονό-

μου (Αθήνα: Τυπωθήτω, 1999), 177-202, 181- 182. 
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36.000 τ.χλμ.3 Θεωρείται σήμερα μια από τις «χαμένες πατρίδες» των 

Ελλήνων, η παρουσία των οποίων στην περιοχή ανάγεται στον 8ο-6ο 

αιώνα, εποχή του β΄ αποικισμού.4 Οι Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυ-

λίας εκπατρίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες σε διαφορετικές 

χρονικές φάσεις, σποραδικά από τα τέλη του 19ου αιώνα και μαζικά 

στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αναγκαζόμενοι από την εχθρική στάση 

των Βουλγάρων σε βάρος τους ελληνικού πληθυσμιακού στοιχείου5 

καθώς και από τη Συνθήκη του Νεϊγύ το 1919 περί «εθελούσιας» α-

νταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.6 

 

Η διατήρηση της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα 

 

Το γιατί οι Ανατολικορωμυλιώτες και κυρίως όσοι από αυτούς ήταν 

εγκατεστημένοι στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, δηλαδή την Αγχί-

αλο, τη Μεσήμβρια, τη Σωζόπολη, τον Πύργο, ασχολήθηκαν με την 

αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποίηση και μετά την εγκατάστασή 

τους στην Ελλάδα, εξηγείται από το γεγονός ότι στην Ανατολική Ρω-

μυλία ήταν φημισμένοι αμπελουργοί. Στις εν λόγω περιοχές επιδίδο-

 
3 Χριστόφορος Α. Νάλτσας, Ανατολική Ρωμυλία. Η κατάληψις αυτής υπό των Βουλ-

γάρων και ο ναυτικός αποκλεισμός της Ελλάδος, 1885-1886 (Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ–

ΙΜΧΑ, 1963), 9. 
4 Θεοδόσιος Μαυρομμάτης, «Οι Έλληνες στη σύγχρονο Βουλγαρία (1878-1908)», 

Αρχείον Θρακικού Γλωσσικού και Λαογραφικού Θησαυρού 32 (1966): 141-144· Μα-

ριάννα Κορομηλά, Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα (Αθήνα: Πολιτιστική Εταιρία 

Πανόραμα, 2001), 146, 386· Γάππας–Βουτσίδου, ό.π., 13. 
5 Σπυρίδων Σφέτας, «Οι ανθελληνικοί διωγμοί στην Ανατολική Ρωμυλία κατά το 

έτος 1906 στα πλαίσια της βουλγαρικής κρατικής πολιτικής», Βαλκανικά Σύμμεικτα 

5-6 (1993-1994): 78-91· Θεόδωρος Καρζής, Οι πατρίδες των Ελλήνων (Αθήνα: Νέα 

Σύνορα–Λιβάνη, 1992), 198. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκδοση της 

31ης Μαρτίου του 1907 της εφημερίδας Εκκλησιαστική Αλήθεια, «η κατάστασις απέ-

βη τοσούτον αφόρητος, ώστε ουδέ εις Έλλην είναι δυνατόν να μείνη ούτε θα μείνη 

εν Ανατολική Ρωμυλία και Βουλγαρία», ενώ και στο τεύχος 51 που εκδόθηκε στις 

15-12-1907, καταγράφεται ότι ο εκπατρισμός των Ελλήνων από την Ανατολική Ρω-

μυλία συνιστά αποτέλεσμα «του θηριώδους διωγμού και του κατ’ αυτών κηρυχθέ-

ντα πόλεμον εξοντώσεως». «Διωγμός Ορθοδόξων», Εκκλησιαστική Αλήθεια 13, 31-

3-1907, 192 και 51, 15-12-1907, 738. 
6 Αλέξανδρος Πάλλης, «Φυλετικές μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια και διωγμοί του 

ελληνισμού (1912-1924)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1 (1977): 79· 

Έλσα Κοντογιώργη, «Αγροτικές προσφυγικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία: 1923-

1930», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9 (1992): 47. 
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νταν βιοποριστικά κατά κύριο λόγο στην αμπελουργία και παράλληλα 

στο εμπόριο και στη ναυτιλία.7  

Οι παράλιες πόλεις της Μαύρης Θάλασσας ήταν φημισμένες για τα 

αμπέλια και τις ποικιλίες των σταφυλιών τους και παρήγαγαν υψηλής 

ποιότητας κρασί, ρακί και ξύδι, τα οποία εμπορεύονταν, προμηθεύο-

ντας τις γύρω περιοχές που δεν επιδίδονταν στην αμπελοκαλλιέργεια.8 

Εκτός από κρασί, ρακί και ξύδι τα οποία χρησιμοποιούσαν όχι μόνο 

για προσωπική κατανάλωση, αλλά και ως το βασικό μέσο βιοπορι-

σμού τους,9 η αμπελοκαλλιέργεια εξασφάλιζε στους Ανατολικορωμυ-

λιώτες –ειδικά των παραλίων– και βρώσιμα είδη: τα σταφύλια τα έ-

τρωγαν φυσικά ως φρούτα,10 αλλά αποτελούσαν μια εύκαιρη πρώτη 

ύλη με την οποία έφτιαχναν μούστο, πετιμέζια και γλυκά,11 ενώ αξιο-

ποιούσαν και τα φύλλα του αμπελιού, για να φτιάξουν ντολμάδες, τα 

περίφημα «γιαπράκια».12  

Το κρασί αποτελούσε σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο αγάπης και ι-

σχυρή διατροφική συνήθεια για όλους τους Ανατολικορωμυλιώτες, με 

αποτέλεσμα εκτός από παραγωγή σε επαγγελματικό επίπεδο, να υ-

πάρχει σε μεγάλη έκταση και ερασιτεχνική παραγωγή σε όλη την έ-

κταση της Ανατολικής Ρωμυλίας. Ασφαλώς, επαγγελματικά με την 

αμπελουργία ασχολούνταν και άλλοι κάτοικοι διαφόρων περιοχών της 

Ανατολικής Ρωμυλίας, ωστόσο δεν ήταν η πλειοψηφία, όπως στις πα-

ράλιες περιοχές. 13  Ειδικότερα, με την αμπελουργία καταπιάνονταν 

επαγγελματικά και κάτοικοι της Κούκλαινας, των Βοδενών, του Στε-

νημάχου, ακόμη και του Καβακλή.14  

 
7 Βασίλειος Παπαδόπουλος, «Τα δίκαια του εν Βορείω ελληνισμού», Αρχείον του 

Λαογραφικού και Γλωσσικού Θρακικού Θησαυρού 9 (1951): 119· Θεοδόσιος Μαυ-

ρομμάτης, Η αστική και αγροτική ζωή της κοινωνίας Αγχιάλου», Αρχείον του Λαο-

γραφικού και Γλωσσικού Θρακικού Θησαυρού 23 (1958): 259. 
8 Μαυρομμάτης, «Η αστική και αγροτική ζωή», 259. 
9 Μαυρομμάτης, «Η αστική και αγροτική ζωή», 260, 263. 
10 Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου, «Τροφές και δίαιτα των Θρακών», Αρχείον του 

Λαογραφικού και Γλωσσικού Θρακικού Θησαυρού 9 (1942-1943): 167-168. 
11 Μαυρομμάτης, «Η αστική και αγροτική ζωή», 259. 
12 Παπαχριστοδούλου, ό.π., 168. 
13 Για την Αγχίαλο ο Μαυρομμάτης επισημαίνει ότι 80% του πληθυσμού ήταν α-

μπελουργοί, που αποκαλούνταν «μπατζίδες» και ήταν ιδιαίτερα εργατικοί. Βλ. Μαυ-

ρομμάτης, «Η αστική και αγροτική ζωή», 260, 263. 
14 Μαραβελάκης–Βακαλόπουλος, ό.π., 347. 
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Η σημασία της αμπέλου και των παραγώγων της για τους Ανατο-

λικορωμυλιώτες δικαιολογείται από τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον ο-

ποίο διαδραματίζει στην ανατολικορωμυλιώτικη κουζίνα το κρασί και 

το τσίπουρο. Στο τραπέζι των Ανατολικορωμυλιωτών ξεχωριστή θέση 

καταλάμβανε το κρασί, που δεν έλειπε ποτέ από το κελάρι τους. Απο-

τελούσε συμπλήρωμα τροφής το οποίο έπιναν με μεγάλη όρεξη, σβή-

νοντας με αυτό την κάψα τους από τα πικάντικα φαγητά τους. Το πα-

ρήγαγαν και το έπιναν, μάλιστα, σε τόσο μεγάλες ποσότητες, ώστε 

όπως ο Πολύδωρας Παπαχριστοδούλου υπογραμμίζει: «Χύνονταν 

ποτάμια κρασιού όλο τον χειμώνα και τα στομάχια βυθό δεν είχαν».15  

Άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει τη στενή σχέση Ανατολικορωμυ-

λιωτών–αμπέλου–κρασιού είναι η πίστη των Ελλήνων με αυτή την 

προέλευση στον Άγιο Τρύφωνα, προστάτη, σύμφωνα με τη χριστιανι-

κή θρησκεία, των αμπελιών. Διερευνώντας αυτή τη σχέση ο ερευνη-

τής δεν μπορεί παρά να μην ανατρέξει στην ελληνική αρχαιότητα και 

συγκεκριμένα στο Θεό Διόνυσο, η λατρεία του οποίου ήταν συνδεδε-

μένη με το κρασί. Ψήγματα αυτής της λατρείας διατηρήθηκαν υπό ένα 

μανδύα θρησκευτικότητας στα «Αναστενάρια», τη γιορτή που γιόρτα-

ζαν στην Ανατολική Ρωμυλία στις 21 Μαΐου και μετέφεραν στην Ελ-

λάδα οι Ανατολικορωμυλιώτες.16 Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμέ-

νης γιορτής γινόταν έντονη χρήση κρασιού, παράδοση που συνεχίζε-

ται μέχρι σήμερα στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν Ανατολικορω-

μυλιώτες και γιορτάζουν τα Αναστενάρια (Λαγκαδάς, Μελίκη, Αγία 

Ελένη Σερρών κ.α.).17 Ο ευλαβικός τρόπος με τον οποίο εξακολουθεί 

μέχρι και σήμερα να γιορτάζεται ο Άγιος Τρύφωνας σε περιοχές όπου 

εγκαταστάθηκαν Ανατολικορωμυλιώτες που ασχολήθηκαν με την οι-

νοποιία, όπως Γουμένισσα Κιλκίς, Στενήμαχο Ημαθίας, Τρίλοφο Η-

μαθίας, Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Δίκαια Έβρου, Νέα Αγχίαλο Βόλου, 

Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, Νέα Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης κ.α. είναι εν-

 
15 Παπαχριστοδούλου, ό.π., 167-168. 
16 Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη, Θράκη, στιγμές στην ιστορία της (Κομοτηνή: ΜΟΚ, 

1980), 377· Δημήτρης Οικονομίδης, Εθνολογικά Λαογραφικά Α΄ (1977): 93. 
17 “Wine producers association of the Northen Greece vineyard. The Greek wine 

experience,” διαθέσιμο στο http://www.tiwc.gr/backend/images/winesofnorthgreece/ 

downloads/The_Greek_Wine_Guide.pdf (ανάκτ. 10-8-2019). 
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δεικτική της σχέσης των Ανατολικορωμυλιωτών με το κρασί και την 

αμπελουργία.18 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφή – Η διατροφή ως στοιχείο 

συλλογικής ταυτότητας 

 

Το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε επιστημονικό 

και κοινωνικό επίπεδο για τη διατροφή δεν είναι τυχαίο, δεδομένου ότι 

η διατροφή συνδέεται με βιολογικές και πολιτιστικές παραμέτρους και 

συλλογικές αναπαραστάσεις. 19  Τα τρόφιμα συγκεκριμένα διαθέτουν 

πολιτιστικές και κοινωνικές προεκτάσεις και συνιστούν απόδειξη ότι η 

ανάπτυξη που συνδέεται με τη διατροφή, π.χ. αγροτικές καλλιέργειες, 

διαθέτει τόσο οικονομική όσο και πολιτισμική διάσταση.20 

Η τροφή επηρεάζεται, ασφαλώς, αρχικά από τις κλιματολογικές 

συνθήκες, τα πρόσφορα προϊόντα στα οποία έχουν πρόσβαση οι πλη-

θυσμιακές ομάδες και τις ανάγκες του πληθυσμού.21 Οι διατροφικές 

συνήθειες διαμορφώνονται και από τις επαγγελματικές ασχολίες των 

ανθρώπων που συνιστούν μέσο οργάνωσης του βίου τους.22 Δεν πρέπει 

να παραβλεφθεί και η κοινωνική διάσταση των τροφών, με την έννοια 

ότι αποτελούν μέσο έκφρασης και σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων που 

τις καταναλώνουν και μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.23 

Όσον αφορά στο περιβάλλον, η παραγωγική διαδικασία για την 

εξασφάλιση τροφής, που καθορίζει αναπόφευκτα τη διατροφή, συνδέ-

εται με μια διαλεκτική σχέση με το φυσικό χώρο στον οποίο είναι ε-

 
18 «Το κουρμπάνι του Αγίου Τρύφωνα στα προσφυγικά χωριά της Ανατολικής Ρω-

μυλίας στην Ημαθία», Ημερησία, 4-2-2019. 
19 Claude Fischler, “Food, Self and Identity,” Social Science Information 27 (June 

1988): 275. 
20 Anna Maria Pioletti, “Culture, food and wine as heritage of rural areas,” Semes-

trale di Studi e Ricerche di Geografia 1 (January-June 2015): 71· Vatika Sibal, 

“Food: Identity of Culture and Religion,” διαθέσιμο στο https://www.researchgate. 

net/publication/327621871 (ανάκτ. 19-7-2019). 
21  Ευαγγελία Στεφανή–Εσθήρ Σολομών, «Ο άνθρωπος είναι ό,τι τρώει… Προ-

σεγγίσεις στην ιστορία της διατροφής», στο Ο πολιτισμός στο τραπέζι, επιμ. Χρήστου 

Γκατζόλη (Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2010), 19. 
22 Κορομηλά, ό.π., 129. 
23 Ma Quansheng, “Food, Eating, Behavior and Culture in Chinese Society,” Journal 

of Ethnic Foods 2, no. 4 (December 2015): 195. 
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γκατεστημένοι οι άνθρωποι, διαμορφώνεται από αυτόν όμως και τον 

διαμορφώνει, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του.24  

Η διατροφή εκτός των άλλων σημαντικών λειτουργιών που επιτε-

λεί, εκπληρώνοντας βιολογικές ανάγκες, είναι ένα πολιτιστικό σύστη-

μα25 που σχετίζεται με την ιστορία μιας ομάδας, αποτελώντας μέσο 

ενσωμάτωσης του παρελθόντος στο παρόν.26 Όταν οι άνθρωποι που 

ανήκουν σε μια ομάδα καταναλώνουν τα τρόφιμα τα οποία έτρωγαν 

οι πρόγονοί τους, διατηρούν την ενότητά τους.27 Η διατροφή αποκτά 

μοναδική αξία λειτουργώντας ως στοιχείο συνοχής, εδραιώνοντας την 

ιδιότητα του «ανήκειν» σε μια ομάδα.28 Διαδραματίζει, δηλαδή, όπως 

επισημαίνει ο Fischer, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της συλλογι-

κής ταυτότητας,29 δεδομένου ότι οι άνθρωποι επιβεβαιώνουν την ιδι-

αιτερότητά τους και με βάση του τι τρώνε.30 Συνεπώς, η διατροφή 

μετατρέπεται σε ισχυρό σύμβολο ταυτότητας31 που βοηθά τον άνθρω-

πο να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως μέλος μιας ομάδας της οποίας τα 

μέλη καταναλώνουν τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο.32 

 
24  Ευαγγελία Σπαθάρη-Μπεγλίτη, Ιστορική και κοινωνική λαογραφία Ανατολικής 

Θράκης (Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1997), 124. 
25 Paul Fieldhouse, Food and Nutrition Customs and Culture (Cheltenham: Nelson 

Thornes, 1996), 31. 
26 Στεφανή–Σολομών, ό.π., 20. 
27 Sibal, ό.π., 1. 
28 Sidney W. Mintz–Christine M. Du Bois, “The Anthropology of Food and Eating,” 

Annual Review of Anthropology 31 (October 2002): 99-119, 109. 
29 Σύμφωνα με τη Μαρία Βεργέτη, η συλλογική ταυτότητα συνιστά μια κοινωνική 

κατασκευή ως αποτέλεσμα της διαρκούς αλληλεπίδρασης των ανθρώπων που δίνει 

απάντηση στα ερωτήματα «ποιος είναι» και «ποιος δεν είναι» μέλος μιας ομάδας, 

προσδιορίζοντας τόσο τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν μια ομάδα όσο και αυτά 

που δεν τη χαρακτηρίζουν. Όσον αφορά στο περιεχόμενο της συλλογικής ταυτότητας, 

κάνει λόγο για δύο διαστάσεις: α) «το συναίσθημα θετικής ταύτισης των μελών της 

ομάδας» και β) τη δράση για την ομάδα ως αποτέλεσμα της ένταξης σε αυτή. Βλ. 

Μαρία Κ. Βεργέτη, Από τον Πόντο στην Ελλάδα: Διαδικασίες διαμόρφωσης μιας εθνο-

τοπικής ταυτότητας (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 22000)· της ίδιας, «Ο πολιτισμός 

ως στοιχείο διαφοροποίησης της ανατολικορωμυλιώτικης ταυτότητας στον ελλαδικό 

χώρο», στο Όψεις λαϊκού πολιτισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας: Μουσική, χορός, 

ενδυμασία, επιμ. Γιάννης Πραντσίδης (Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 2017), 11-17. 
30 Fischler, ό.π., 277-278. 
31 Robin Fox, “Food and Eating: An Anthropological Perspective,” Social Issues 

Research Centre (2014): 1-22, 2. 
32 Allison James, “How British is British food,” στο Food, Health and Identity, εκδ. 

Pat Caplan (New York: Routledge, 2013), 71-86, 72-74. 
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Το αίσθημα αυτό του «ανήκειν» που δημιουργεί η συλλογική ταυ-

τότητα την οποία διαμορφώνουν τα μέλη μιας κοινότητας, και μέσω 

της διατροφής τους, τα οριοθετεί, διαφοροποιώντας τα από άτομα που 

ανήκουν σε άλλες ομάδες μέσω των οποίων αυτοπροσδιορίζονται.33 

Όταν μια διατροφική συνήθεια είναι άγνωστη σε μια κοινότητα αν-

θρώπων και οικεία σε μια άλλη, δημιουργείται αναπόφευκτα μια ο-

ριοθέτηση σε επίπεδο κουλτούρας η οποία συνέχει τα μέλη των ομά-

δων μεταξύ τους και αντιπαραθέτει τις ομάδες.34 

Μελετώντας συνεπώς τη διατροφή μιας κοινότητας εξερευνά κά-

ποιος εκτός από την οικονομία και τον πολιτισμό και τις σχέσεις με-

ταξύ των μελών της.35 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι η διατροφή –

είτε ως επιλογή βρώσιμων και πόσιμων ειδών είτε ως τρόπος μαγει-

ρέματος και προετοιμασίας– συνιστά ένα στοιχείο ταυτότητας που α-

ντιστέκεται στο χρόνο και στις αλλαγές, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

από τα παραδείγματα ανθρώπινων ομάδων που μετοίκησαν σε άλλες 

περιοχές και διατήρησαν τα χαρακτηριστικά της κουζίνας τους, σε 

αντίθεση με άλλα στοιχεία κουλτούρας.36 

Στα στοιχεία διατροφής συμπεριλαμβάνεται και το κρασί που, ει-

δικά, στις μεσογειακές κοινωνίες διαθέτει πρωταγωνιστικό ρόλο.37 Το 

κρασί στο παρελθόν αποτελούσε βασικό συμπλήρωμα διατροφής, κα-

λύπτοντας μαζί με το ψωμί σημαντικό τμήμα των αναγκών των αν-

θρώπων σε ημερήσιες θερμίδες, ειδικά όσων ανήκαν σε αγροτικούς 

και εργατικούς πληθυσμούς. Εκτός από τη διατροφική του λειτουργία 

επιτελούσε και σημαντική οικονομική λειτουργία, μέσω της εμπορευ-

ματοποίησης και της προώθησής του σε γειτονικές συνήθως αγορές 

εξασφάλιζε οικονομικά τους παραγωγούς. Άλλωστε ήδη από το 15ο 

αιώνα η αμπελοκαλλιέργεια συνιστούσε καθοριστικό παράγοντα της 

αγροτικής οικονομίας.38  

 
 

33 Νικόλαος Χρηστάκης, «Το παράδοξο θεμέλιο της ταυτότητας», Νέα Κοινωνιο-

λογία 27 (1999): 63-66, 65. 
34 Fieldhouse, ό.π., 31. 
35 Sibal, ό.π., 2-3· Fieldhouse, ό.π., 18. 
36 Fischler, ό.π., 280. 
37 Pat Caplan, “Approaches to the Study of Food, Health and Identity,” στο Food, 

Health and Identity, 1-31, 1-2. 
38  Ευαγγελία Μπαλτά, «Το κρασί στους Οθωμανικούς Χρόνους», στο Οίνος 

Πολιτισμός και Κοινωνία, επιμ. Ελένης Γραμματικοπούλου (Αθήνα: ΕΙΕ, 2006), 85-

105, 94, 96. 
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Η προέλευση του κρασιού – Η παρουσία του στην Ελλάδα 

 

Αναζητώντας την προέλευση του κρασιού, διαπιστώνουμε ότι πολλές 

πηγές τοποθετούν ως αρχική κοιτίδα της άγριας αμπέλου την περιοχή 

που οριοθετείται μεταξύ Εύξεινου Πόντου και Κασπίας Θάλασσας, 

μια περιοχή με πλούσια αμπελοκαλλιέργεια μέχρι και σήμερα.39 Η 

συστηματική καλλιέργεια της εξημερωμένης αμπέλου που διαδέχτηκε 

την άγρια, τοποθετείται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας την 5η 

χιλιετία, δηλαδή εδώ και 6.000 χρόνια.40 Το αμπέλι και το κυριότερο 

παράγωγό του, το κρασί, διαδόθηκε σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου 

και κατόπιν και σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο με τη συμβολή των 

αρχαίων Ελλήνων κατά τη διάρκεια των αποικισμών.41 Η διάδοσή του 

ήταν τέτοια, ώστε πολλές πόλεις συνέδεσαν την οικονομική τους ευη-

μερία με το εμπόριο του οίνου, όπως επιβεβαιώνεται από αναπαρα-

στάσεις νομισμάτων με την άμπελο ή με αμφορέα κρασιού.42 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το κρασί αποτελεί αναπόσπαστο στοι-

χείο της ιστορίας και της κουλτούρας της χώρας πάνω από 4.000 χρό-

νια, δεδομένου ότι η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοποίηση πραγματο-

ποιούνται ανελλιπώς από την ελληνική αρχαιότητα, όπως αποδεικνύ-

 
39  Anna Schneider–Stefano Raimondi, “Preservation and Characterization of Vitis 

vinifera Cultivated Germplasm,” στο Caucasus and Northern Black Sea Region Am-

pelography, εκδ. D. Maghradze–L. Rustioni–J. Turok–A. Scienza–O. Failla (Lin-

genfeld: Vitis, 2012), 16-21, 17· Nancy Scannell–Judy G. Newton–Rubina Ohanian, 

“Vitic-ulture, Wine Production and Agriculture in Armenia: Economic Sectors In 

Transition,” The Journal of Applied Business Research 18, no. 4 (2002): 13-23, 13· 

David Maghradze–Giorgi Samanishvili–Levan Mekhuzla et al., “Grape and Wine 

Culture in Georgia, the South Caucasus,” Bio Web of Conferences 7, no. 03027 

(2016): 1-10, 1, DOI: 10.1051/bioconf/20160703027· Anaya Sarpaki, “Re-visiting the 

Visibility of the Grape, Grape Products, By-products and some Insights of its Or-

ganization from the Prehistoric Aegean, as Guided by New Evidence from Mon-

astiraki, Crete,” Inter-disciplinaria archaeologica, Natural Sciences in Archaeology 3, 

no. 2 (2012): 211-220, 212. 
40 Maghradze et al., “Grape and wine culture,” 1. 
41 Nuray Türker–Faruk Alaeddinoğlu, “From Wine Production to Wine Tourism 

Experience: the Case of Anatolia, Turkey,” Journal of Tourism and Gastronomy 

Studies 4, no. 3 (2016): 25-37, 27. 
42 Konstantinos Lazarakis, A guide to the wines of Greece, 6, 8, διαθέσιμο στο https:// 

oinoscent.com/files/A_guide_to_the_wines_of_Greece.pdf. (ανάκτ. 18-7-2019). 
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ουν οι αρχαιολογικές ανασκαφές.43 Εκτός αυτού, η στενή σύνδεση 

του κρασιού με την ελληνική κουλτούρα επιβεβαιώνεται και από την 

αρχαία ελληνική βιβλιογραφία, όπου το κρασί/οίνος θεωρείται δώρο 

του θεού Διονύσου στους θεούς και στους ανθρώπους, το μόνο δώρο 

που είχε την ιδιότητα να διώχνει τη λύπη και να φέρνει τη λησμονιά 

στα βάσανα της μέρας.44 Το κρασί ήταν απαραίτητο συστατικό και 

των «συμποσίων» στην αρχαία Ελλάδα, τα οποία είχαν κατά κύριο 

λόγο φιλοσοφική διάσταση, μεταδίδοντας στους συνδαιτυμόνες πα-

ραδοσιακές αξίες.45  

Μεταξύ των πιο φημισμένων κρασιών στην ελληνική αρχαιότητα 

ήταν το κρασί της Θράκης, σε βαθμό η γεωγραφική αυτή περιοχή να 

θεωρούταν κατ’ εξοχήν τόπος του κρασιού και των σταφυλιών.46 Ό-

πως απορρέει βιβλιογραφικά, το κρασί που φτιαχνόταν από σταφύλια 

της Θράκης ήταν ένα κρασί υψηλής ποιότητας το οποίο θεωρούταν 

ως το καλύτερο όλων, γι’ αυτό και ο Όμηρος στη ραψωδία Ι της Ο-

δύσσειας το χαρακτήρισε ως γλυκό, μαύρο, θεϊκό, ανέρωτο, ποτό στο 

οποίο κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί, λόγω της γλυκιάς, θεϊκής 

ευωδιάς του.47  

 
43  Vasileios A. Vlachos, “A Macroeconomic Estimation of Wine Production in 

Greece,” Wine Economy and Policy 6 (2017): 3-13, 3· Ourania Notta–Aspasia Vlach-

vei, “Wine Routes in Greece: Producers’ Perceptions and Economic Implications,” 

International Journal of Arts and Sciences 3, no. 2 (2009): 95-106, 96. 
44  Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις Βάκχες του Ευρυπίδη, στίχ. 280-285: 

«ὑγρὸν πῶμ᾽ ηὗρε κεἰσηνέγκατο θνητοῖς, ὃ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς λύπης, 

ὅταν πλησθῶσιν ἀμπέλου ῥοῆς, ὕπνον τε λήθην τῶν καθ᾽ ἡμέραν κακῶν δίδωσιν, 

οὐδ᾽ ἔστ᾽ ἄλλο φάρμακον πόνων. Oὗτος θεοῖσι σπένδεται θεὸς γεγώς, ὥστε διὰ 

τοῦτον τἀγάθ᾽ ἀνθρώπους ἔχειν». Βοιωτικός κόσμος, «Ευρυπίδη Βάκχαι», διαθέ-

σιμο στο http://viotikoskosmos.wikidot.com/vakcai (ανάκτ. 17-7-2019). 
45 Francisco Javier Murcia, “Wine, Women, and Wisdom: The Symposia of Ancient 

Greece,” National Geographic History magazine (January/February 2017), διαθέ-

σιμο στο https://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/ 

2017/01-02/ancient-greece-symposium-dinner-party/ (ανάκτ. 12-11-2019)· Depart-

ment of Greek and Roman Art, The Metropolitan Museum of Art, “The Symposium 

in Ancient Greece” (October 2002), διαθέσιμο στο https://www.metmuseum.org/ 

toah/hd/symp/hd_symp.htm (ανάκτ. 15-11-2019). 
46 Πέτρος Γεώργατζης, Αρχαίοι και σύγχρονοι Θράκες (Ξάνθη: χ.ε., 1978), 19. 
47 Χαρακτηριστικά αναφέρεται στους στίχους 196-198, 205 και 210-211 της Οδύσ-

σειας, ραψωδία Ι: «μέλανος οἴνοιο ἡδέος, ὅν μοι ἔδωκε Μάρων, Εὐάνθεος υἱός, 

ἱερεὺς Ἀπόλλωνος, ὃς Ἴσμαρον ἀμφιβεβήκει», «ἡδὺν, ἀκηράσιον, θεῖον ποτόν» και 

«ὀδμὴ δ᾿ ἡδεῖα ἀπὸ κρητῆρος ὀδώδει θεσπεσίη: τότ᾿ ἂν οὔ τοι ἀποσχέσθαι φίλον 

ἦεν». Ελληνικός Πολιτισμός, Οδύσσεια αρχαίο κείμενο, διαθέσιμο στο http://users. 
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Μεθοδολογία 

 

Η έρευνα είναι ποιοτική. Ακολουθήθηκαν σε αυτή η άμεση παρατή-

ρηση δραστηριοτήτων συλλόγων του πληθυσμού και ημιδομημένες 

συνεντεύξεις. Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως τον Αύγουστο του 

2019 πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 24 άτομα με καταγωγή 

από Ανατολική Ρωμυλία, 8 γυναίκες και 16 άντρες. 14 εξ αυτών ήταν 

τρίτης γενιάς, 9 δεύτερης και 1 τέταρτης γενιάς, δεδομένου ότι τα ά-

τομα πρώτης γενιάς δεν βρίσκονται εν ζωή και ο αριθμός των εκπρο-

σώπων της δεύτερης γενιάς σταδιακά αρχίζει να φθίνει. Επιδιώχθηκε 

να συμμετάσχουν άτομα από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα στα 

οποία διαβιούν Ανατολικορωμυλιώτες. Έτσι, 10 από τους συμμετέχο-

ντες είναι εγκατεστημένοι σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (Μακε-

δονία–Θράκη), 11 στη Θεσσαλία και 3 στο λεκανοπέδιο Αττικής.  

Για τον εντοπισμό του δείγματος που θα συγκέντρωνε τα επιθυμη-

τά χαρακτηριστικά: α) καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία, β) 

διασπορά στον ελληνικό χώρο και γ) ανεπτυγμένη ανατολικορωμυ-

λιώτικη ταυτότητα –είτε ως αποτέλεσμα της διαβίωσης τους σε περιο-

χές με έντονα τα ανατολικορωμυλιώτικα στοιχεία είτε ως αποτέλεσμα 

προσωπικής αναζήτησης είτε άλλων παραγόντων– η ερευνήτρια εκτός 

από τους εκπροσώπους συλλόγων που γνώρισε στις εκδηλώσεις και 

τις σύστησαν πληροφοριοδότες, απευθύνθηκε σε πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια σωματεία των Ανατολικορωμυλιωτών,48 αναζητώντας 

ανθρώπους–κλειδιά που θα εξασφάλιζαν την πρόσβαση σε συμμετέ-

χοντες για την εκπόνηση της έρευνας. Οι συμμετέχοντες στις συνε-

ντεύξεις έδωσαν πληροφορίες για τους τόπους εγκατάστασης της πρώ-

της γενιάς Ανατολικορωμυλιωτών, την επαγγελματική τους ενασχό-

ληση, την αμπελοκαλλιέργεια, τις συνθήκες που εμφανίστηκε και α-

ναπτύχθηκε στην Ελλάδα, καθώς και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοι-

χεία που διαμορφώνουν την ανατολικορωμυλιώτικη ταυτότητα, όπως 

και τη σχέση των σημερινών Ανατολικορωμυλιωτών με το αμπέλι και 

το κρασί. 

 
sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/Odysseia%2

0arxaio/0.htm. (ανάκτ. 10-7-2019). 
48 Κάποια από τα σωματεία αυτά ήταν: η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ανα-

τολικής Ρωμυλίας/Βόρειας Θράκης (ΠΟΣΑΡ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το Ίδρυμα 

«Αγία Τριάδα» στη Λειβαδίτσα Πέλλας, ο Σύλλογος Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονί-

κης και ο Αγροτικός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα». 
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Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των 

συμμετεχόντων και ακολούθησε η απομαγνητοφώνησή τους με σκοπό 

να συλλεχθούν τα δεδομένα, να ομαδοποιηθούν, να κωδικοποιηθούν 

και να ακολουθήσει στη συνέχεια η επεξεργασία τους, ώστε να προ-

κύψει θεωρητικοποίησή τους και να δώσουν απαντήσεις στα ερευνη-

τικά ερωτήματα.49 

 

Αποτελέσματα 

 

Με τον εκπατρισμό τους οι Ανατολικορωμυλιώτες –τόσο αυτοί που 

είχαν ως βασική ασχολία την αμπελουργία όσο και αυτοί που καλ-

λιεργούσαν αμπέλια είτε συμπληρωματικά με κάποια άλλη απασχό-

ληση είτε ερασιτεχνικά– μετέφεραν στην Ελλάδα τις γνώσεις τους για 

την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποίηση, καθώς και την αγάπη για 

το αμπέλι και το κρασί. Η ακόλουθη δήλωση είναι αντιπροσωπευτική:  

 

«Οι δικοί μας όχι μόνο ξέρανε την τέχνη, αλλά την αγαπούσαν, 

γι’ αυτό τη συνέχισαν. Αν και δεν είχαν την τεχνολογία που έ-

χουμε σήμερα, και πάλι τα καταφέρανε… Ήρθαν στην Ελλάδα 

και ξεκίνησαν από το μηδέν, όμως φέρανε μαζί τους όλα όσα 

ήξεραν… Και το αμπέλι το ήξεραν πολύ καλά… Το αμπέλι ό-

μως εκτός από τις γνώσεις θέλει μεράκι και αγάπη…».50  

 

Αρκετοί επαγγελματίες Ανατολικορωμυλιώτες αμπελοκαλλιεργητές 

της πρώτης γενιάς συνέχισαν και στην Ελλάδα την ίδια επαγγελματική 

ενασχόληση, δεδομένου ότι η αμπελοκαλλιέργεια αποτελούσε όχι μόνο 

συνήθεια αλλά και αναπόσπαστο τρόπο ζωής, που τον μετέφεραν αυ-

τούσιο από την Ανατολική Ρωμυλία. Ενδεικτικά επισημαίνεται:  

 

«Οι Ανατολικορωμυλιώτες την αμπελουργία την είχαν στο αίμα 

τους… ήταν κάτι παραπάνω από επάγγελμα… ήταν η ίδια η 

ζωή τους…. κατευθείαν με το που ήρθαν βάλανε τα αμπέλια και 

μάλιστα οι αγρότες των γύρω περιοχών τους κορόιδευαν τρόπον 

 
49 Emily Stier Adler–Roger Clark, Κοινωνική Έρευνα (Αθήνα: Τζιόλας, 2018), 384, 

390· Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες 

(Αθήνα: Κριτική, 2008), 123. 
50 3ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, μεγαλωμέ-

νος στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, 23-7-2018. 
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τινά και λέγανε: έχουν γεμίσει τον τόπο, βάζουνε κάτι βέργες, 

δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι κάνουν…»51, «Το 1904 φύγα-

νε με τα πόδια από την Ανατολική Ρωμυλία και αφήσανε όλη 

τους την περιουσία… εκτός από δύο κουβέρτες που φέρανε, δε 

φέρανε τίποτε άλλο, φέρανε όμως την αγάπη και τις γνώσεις 

τους στην οινοποιία. Εκεί καλλιεργούσαν αμπέλια, το είχαν το 

αντικείμενο, δεν το βρήκαν εδώ, δεν αναπτύξανε εδώ την αμπε-

λουργία, υπήρχε ήδη και τη συνέχισαν, ήταν μέρος της ζωής 

τους που μετέφεραν εδώ».52 

«Το αγαπούσαν το αμπέλι, ήταν η διέξοδός τους, πηγαίνανε στο 

αμπέλι και το ευχαριστιόντουσαν… Ένα-ένα το κλήμα το περ-

νούσαν και το παρατηρούσαν, του μιλούσαν…».53  

«Η Αγχίαλος ήταν νούμερο ένα σε παραγωγή κρασιού στην Α-

νατολική Ρωμυλία από όλες τις πόλεις. Αν προσέξετε, ακόμη και 

στις παλιές φωτογραφίες που υπάρχουν από την Ανατολική Ρω-

μυλία είναι σε τρύγο, σε αμπέλια, στον Άγιο Τρύφωνα, σε γιορ-

τές γενικά που έχουν σχέση με το κρασί. […] Τα ίδια συνέχισαν 

και στην Ελλάδα, δεν μπορούσαν να κάνουν άλλωστε αλλιώς, 

έτσι ζούσαν εκεί, αυτές τις συνήθειες είχαν… αυτοί ήταν».54  

 

Η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή συνιστούσαν γι’ αυ-

τούς, τόσο μέσο βιοπορισμού στις πρώτες κοινότητες που δημιούργη-

σαν στην ελληνική επικράτεια όσο και στοιχείο ταυτότητας, το οποίο 

φαίνεται να διατηρείται και στις επόμενες γενιές. Χαρακτηριστικές 

είναι εκτός από τις παραπάνω και οι ακόλουθες δηλώσεις:  

 

«Το κρασί, ακόμη και ερασιτεχνικά ήταν ένα οικονομικό έσοδο, 

πολλές οικογένειες επιβίωσαν χάρη στα αμπέλια και στην ενα-

σχόληση τους με το κρασί και το τσίπουρο, πάρα πολλές οικο-

 
51 2ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 

30-8-2017. 
52 3ης γενιάς με καταγωγή από Μεγάλο Μοναστήρι, γεννημένος στη Λάρισα, 11-5-

2016. 
53 3ης γενιάς με καταγωγή από Μεσήμβρια, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, μεγαλωμέ-

νη στη Νέα Μεσήμβρια, 26-4-2018. 
54 2ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στον Αλμυρό Μαγνησίας, 5-5-

2018. 
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γένειες. Βέβαια σε παλιότερες εποχές ήταν αποκλειστική η ενα-

σχόληση με το κρασί και το αμπέλι».55  

«Το αμπέλι είναι φυτεμένο και ποτισμένο στο DNA μας. Γεννη-

θήκαμε εκεί μέσα εμείς οι Ανατολικορωμυλιώτες, βλέποντας 

τους παππούδες μας και είναι δύσκολο να το αποβάλουμε. Οι 

περισσότεροι το αγαπάμε πάρα πολύ σαν τους προγόνους μας 

και έχουμε μεγάλο μεράκι και στο δικό μας χωριό και στα γύρω 

χωριά που είναι όλες αυτές οι ανατολικορωμυλιώτικες ρίζες, 

όλοι έχουνε να λένε για το σταφύλι, για το κρασί, για τα παρά-

γωγά του».56  

«Ξεχωρίζανε και ξεχωρίζουν και σήμερα οι Ανατολικορωμυ-

λιώτες από τους άλλους αμπελουργούς και οινοπαραγωγούς, 

γιατί γεννιούνται με έμφυτη την αγάπη για το αμπέλι και το 

κρασί. Ήξεραν την τέχνη του κρασιού και τη δίδαξαν στους α-

πογόνους τους. Άλλοι μπορεί να αλλάξανε επαγγέλματα, αλλά 

όλοι ξέρουνε και άμα βρούνε ζόρι και πάλι θα ασχοληθούνε, 

γιατί τα κρατάνε τα αμπέλια τους».57  

«Το 1908 ο κόσμος ασχολήθηκε με τη γεωργία περισσότερο. Οι 

δικοί μας, όμως, δεν είχαν γεωργία στη Βουλγαρία… Ελάχιστοι 

είχαν… Ήταν αμπελουργοί, οι περισσότεροι ναυτικοί και το 1918 

κάνανε έναν συνεταιρισμό αγροτικό με μεγάλη επιτυχία και φέ-

ρανε δικά τους μηχανήματα. Τα έλη τα αποξηράνανε το 24 και 

από εκεί και πέρα άρχισε η ανάπτυξη. […] Άρχισε να αναπτύσ-

σεται η Αγχίαλος, το ’40 βρισκόταν σε πολύ καλή οικονομική 

ανάπτυξη με τις αμπελουργίες ως καλοί αμπελουργοί. […].58  

 

Πιο παραστατική όλων είναι η ακόλουθη περιγραφή – αναλογία που 

αφορά στην αδιάρρηκτη σύνδεση Ανατολικορωμυλιωτών και αμπε-

λιού:  

 

 
55 3ης γενιάς με καταγωγή από Μεγάλο Μοναστήρι, γεννημένος στη Λάρισα, μεγα-

λωμένος στο Μεγάλο Μοναστήρι, 25-7-2017. 
56 3ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος Θεσσαλονίκη, μεγαλωμένος 

στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, 12-7-2018. 
57 3ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο και Στενήμαχο, γεννημένος στην Αγχίαλο 

Θεσσαλονίκης, 23-7-2018. 
58 2ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 

11-4-2018. 
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«Για τους Αγχιαλίτες –επειδή ξέρω και τους Αγχιαλίτες που 

μείνανε στη Βουλγαρία– πιστεύω ότι το αμπέλι μέσα τους έχει 

γίνει “μνήμη του DNA”. Δηλαδή, όπως τα πουλιά που μετανα-

στεύουν, ξαναγυρίζουν στον τόπο που γεννήθηκαν, στον τόπο 

που τους γέννησε και πέθανε η μάνα τους …δεν ξέρουν τη δια-

δρομή, αλλά καταφέρνουν και γυρνούν στο ίδιο μέρος, αυτό λέ-

γεται “μνήμη του DNA”. Το ίδιο πιστεύω ότι συμβαίνει και με 

τον άνθρωπο, δηλαδή, όταν επί αιώνες επαναλαμβάνει τα ίδια 

πράγματα, τα πράγματα αυτά μένουν στο DNA του».59 

 

Στους νέους τόπους εγκατάστασής τους, που εντοπίζονται κατά 

κύριο λόγο στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Ελλάδα, συνάντησαν πολ-

λές δυσκολίες σε οικονομικό κυρίως επίπεδο που δυσχέραιναν την 

επιβίωσή τους. Ιδιαίτερα η αποπληρωμή των τοκοχρεολυσίων, τους 

εμπόδισε να αναπτυχθούν οικονομικά:  

 

«Πληρώνανε τριάντα χρόνια τοκοχρεολύσια για τα κτήματά 

τους μέσω του Θεσσαλικού Γεωργικού Ταμείου. Πράγμα πολύ 

δύσκολο για όλους, γιατί η παραγωγή ήταν μικρή… Κάθε φορά 

μάλιστα που πέθαινε ένας άντρας σε μια οικογένεια –αυτό συ-

νέβαινε συχνά με την ελονοσία τα πρώτα χρόνια– αυτόματα η 

γυναίκα του, που είχε και πολλά παιδιά, αν δεν μπορούσε να 

καλλιεργήσει τα κτήματα, τα πουλούσε “πιρ παρά”, δηλαδή 10 

στρέμματα κτήμα, 20 στρέμματα για μία αγελάδα, για πέντε 

πρόβατα […]. Και ο λόγος ήταν ότι αυτά ήταν επιβαρυμένα με 

τοκοχρεολύσια».60  

 

Ανασχετικά λειτουργούσε και η μικρή έκταση των αμπελουργικών 

κτημάτων τους που σε πολλές περιπτώσεις τους έστρεψε σε άλλα ε-

παγγέλματα, ορισμένες, μάλιστα, φορές για να συνεχίσουν να απα-

σχολούνται ως αμπελουργοί:  

 

«Αυτοί που είχαν 10 στρέμματα δεν μπορούσαν να βγάλουν ό-

λον τον χρόνο, να καλύψουν τα έξοδά τους… Πόσο να αποδώ-
 

59 2ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 

29-8-2017. 
60 2ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 

17-7-2018. 
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σουν 10 στρέμματα; Έτσι αρκετοί αναγκάστηκαν παράλληλα με 

το αμπέλι να βρούνε και άλλη δουλειά. Αν πηγαίνανε καλά στην 

άλλη δουλειά, αγοράζανε άλλα 5 στρέμματα γη και βάζανε και 

άλλα αμπέλια».61 

 

Εκτός όμως από αυτούς που αποκαταστάθηκαν ως αμπελουργοί, 

δεδομένου ότι αυτή ήταν η επαγγελματική τους ενασχόληση στις γε-

νέτειρές τους και με αυτή θέλησαν να καταπιαστούν και στους νέους 

τόπους εγκατάστασής τους, υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι αν και αμπε-

λουργοί στην Ανατολική Ρωμυλία αποκαταστάθηκαν ως γεωργοί, είτε 

λόγω της μορφολογίας της περιοχής στην οποία εγκαταστάθηκαν είτε 

προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερη έκταση γης, γεγονός που θα κα-

θιστούσε, σύμφωνα με τη γνώμη τους, ευκολότερη την επιβίωσή τους. 

Αρκετοί από αυτούς που αποκαταστάθηκαν ως γεωργοί στράφηκαν 

στη συνέχεια και στην αμπελοκαλλιέργεια. Ενδεικτικές είναι οι δη-

λώσεις:  

 

«Οι παππούδες και ο πατέρας μου ασχολούνταν με την αλιεία 

και το αμπέλι στον Πύργο. Όταν ήρθαν εδώ ασχοληθήκανε α-

ποκλειστικά με τη γεωργία, γιατί έτσι προσφέρεται το μέρος».62  

«Προτίμησαν οι παππούδες, αν και αμπελουργοί εκεί, να απο-

κατασταθούν ως γεωργοί και όχι ως αμπελουργοί εδώ. Γιατί έ-

τσι θα έπαιρναν 80 στρέμματα αντί για 40… Ήταν μεγάλη η 

διαφορά και μιλάμε για θέματα επιβίωσης… Λίγα χρόνια αργό-

τερα… 7-8 νομίζω, φύτεψαν κλήματα… Το μεράκι για το αμπέ-

λι και το κρασί δεν φεύγει».63 

«Μας δώσανε αμπελουργικό κλήρο που ήταν 7 με 15 στρέμμα-

τα ανάλογα την οικογένεια, ενώ σε άλλα χωριά δώσανε γεωργι-

κό κλήρο με πιο πολλά στρέμματα. Στη Μεσήμβρια είχανε δη-

λώσει γεωργικό κλήρο, τους έδωσαν 30 στρέμματα και αργότε-

ρα βάλανε αμπέλια, ενώ είχαν δηλώσει ότι ήταν σιτοχώραφα».64  

 
61 3ης γενιάς με καταγωγή από Μεσήμβρια, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, μεγαλωμέ-

νη στη Νέα Μεσήμβρια, 14-8-2018. 
62 2ης γενιάς με καταγωγή από Πύργο, γεννημένος στη Νέα Ευξεινούπολη Μαγνη-

σίας, 19-3-2018. 
63 3ης γενιάς με καταγωγή από Σωζόπολη, γεννημένος στην Αθήνα, 11-4-2019. 
64 3ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, μεγαλω-

μένος στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, 23-7-2018. 
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Κάποιοι στράφηκαν εξ ολοκλήρου σε νέα επαγγέλματα, φροντίζο-

ντας, όμως να διατηρούν έστω και ένα μικρής έκτασης αμπέλι, ώστε 

να παράγουν το δικό τους κρασί:  

 

«Οι γονείς μου ήταν αμπελουργοί στον Στενήμαχο, όμως λόγω 

της φυλλοξήρας που κατέστρεψε τα αμπέλια, ασχολήθηκαν και 

με την καπνοπαραγωγή εκτός από το αμπέλι, για να είναι σίγου-

ροι. […] Στην Ελλάδα μετά από ένα χρόνο περίπου στο Χαρ-

μάνκιοϊ ταλαιπωρημένοι σε σκηνές εγκαταστάθηκαν στο τότε 

Χωροπάνι, σήμερα Στενήμαχος και έπιασαν δουλειά στου Λα-

ναρά και δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με την αμπελουργία… 

Καλλιεργούσε βέβαια και ένα αμπελάκι για το κρασί του σπι-

τιού, αλλά η ποσότητα ήταν μικρή και δεν μας έφτανε… Παρέ-

μενε μεράκι όμως το αμπέλι».65 

 

Οι Ανατολικορωμυλιώτες αμπελουργοί έφεραν στις νέες τους πα-

τρίδες εκτός από την τεχνογνωσία της αμπελουργίας, την τεχνική του 

εμβολιασμού, διαθέτοντας την εμπειρία στην αντιμετώπιση της ασθέ-

νειας της φυλλοξήρας, συμβάλλοντας με αυτές τους τις γνώσεις στην 

αναβάθμιση της αμπελουργίας στην Ελλάδα. Οι φράσεις που ακολου-

θούν συμπυκνώνουν τόσο τη συμβολή των Ανατολικορωμυλιωτών 

της πρώτης γενιάς στην ανάπτυξη της αμπελουργίας στις νέες τους 

πατρίδες όσο και στη μεγάλη αξία που προσέδιδαν στην αμπελουργία, 

η οποία ανάγεται από τους ίδιους τους Ανατολικορωμυλιώτες σε βα-

σικό στοιχείο ταυτότητας:  

 

«Οι προπαππούδες και οι παππούδες μας ήρθαν με την ανταλ-

λαγή, ήρθαν σαν μορφωμένοι τεχνίτες, ήρθανε εδώ και αναπτύ-

ξανε την αμπελουργία στη Βόρεια Ελλάδα. Φέρανε εργαλεία για 

την αμπελουργία, φτιάξανε το πρώτο μπολιαστήριο εδώ στη 

Μακεδονία, το αμερικάνικο μπολιαστήριο που λένε, στην Αγχί-

αλο - τώρα δε λειτουργεί - και φέρανε αυτήν την τέχνη με το 

μπόλιασμα, για να αντέχουν τα αμπέλια στη φυλλοξήρα, γιατί 

εδώ ξεραίνονταν τα αμπέλια που φυτεύανε, αλλά φέρανε την 

 
65 2ης γενιάς με καταγωγή από Στενήμαχο, γεννημένος στη Στενήμαχο Ημαθίας, 11-

4-2018. 
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τέχνη από εκεί εδώ και εξελίχτηκε η αμπελουργία στην Ελλάδα. 

Οι ντόπιοι δεν την ξέρανε αυτήν την τέχνη, αυτοί τη φέρανε».66  

«Όλοι οι πρόσφυγες εδώ στη Γουμένισα ασχολούνταν με τα α-

μπέλια, επειδή, μάλιστα ο χώρος ήταν κατάλληλος, αποφασίσα-

νε κι όλας να μείνουνε εδώ πέρα. […] Έφεραν μαζί τους από τα 

Άνω Βοδενά την ιστορία, τα έθιμα, τα αμπέλια, τις γνώσεις τους 

γι’ αυτά. Υπήρχαν, βέβαια, στη Γουμένισα και πριν αμπέλια, 

αλλά είχε ατονήσει η καλλιέργειά τους. Οι παππούδες μας φέ-

ρανε τις γνώσεις και τη μαεστρία τους, διότι υπερείχαν… Όλοι 

οι πρόσφυγες ασχολούνταν με το αμπέλι ήταν μέρος της ζωής 

τους και όπου και αν εγκαταστάθηκαν οι παππούδες από τα Βο-

δενά… Στενήμαχο Νάουσας, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Βαρβάρες 

Ημαθίας μετέφεραν την αμπελουργία και το κρασί… αυτό κα-

ταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίο, δείχνει ποιοι ήταν».67 

 

Οι Ανατολικορωμυλιώτες, που επιδίδονταν επαγγελματικά στην 

αμπελουργία στην Ανατολική Ρωμυλία, όπως προκύπτει από τις συ-

νεντεύξεις, ασχολήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό με το επάγγελμα του 

αμπελουργού και στην Ελλάδα στους νέους τόπους στους οποίους 

εγκαταστάθηκαν, είτε αποζημιώθηκαν ως αμπελουργοί είτε όχι, απο-

δεικνύοντας ότι πέρα από γνώση, η αμπελουργία στηριζόταν στην α-

γάπη για το αμπέλι:  

 

«Μετά το Χαρμάνκιοϊ οι δικοί μου πήγανε μέσα στο Κιλκίς, ε-

κεί πήρανε οικόπεδο, χτίσανε και συνέχισαν αμπελουργοί και 

εκεί».68 

«Τους δώσανε κλήρο εδώ στο Κιλκίς, στην Ανατολική πλευρά 

του Κιλκίς, εδώ ο κλήρος ήταν πολύ μικρός ήταν 13 στρέμματα 

για οικογένειες που δεν είχανε πολλά παιδιά και γύρω στα 15 με 

16 στρέμματα κλήρο για όσους ήτανε πιο μεγάλη οικογένεια… 

βέβαια δώσανε τόσο μικρό κλήρο, γιατί ήτανε αμπελουργοί οι 

περισσότεροι και στα αμπέλια δίνανε λιγότερο κλήρο».69  

 
66 4ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, μεγαλωμέ-

νος στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, 16-5-2019. 
67 3ης γενιάς με καταγωγή από Άνω Βοδενά, γεννημένος στη Γουμένισα Κιλκίς, 7-8-

2019. 
68 2ης γενιάς με καταγωγή από Μεσημβρία, γεννημένη στο Κιλκίς, 29-7-2018. 
69 3ης γενιάς με καταγωγή από Στενήμαχο, γεννημένη στο Κιλκίς, 29-7-2018. 
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«Ο παππούς μου είχε πάθος με το κρασί… έκανε κρασί και τσί-

πουρα όπως στη Σωζόπολη… φύτευε, βέβαια εδώ και κριθάρι, 

σιτάρι, καλαμπόκι, αλλά από την πρώτη στιγμή φρόντισε να 

φτιάξει το αμπέλι του… ήταν πολύ πιστός στην αμπελοκαλλιέρ-

γεια και μερακλής».70  

«Ο μπαμπάς μου ήρθε κρυφά πριν την ανταλλαγή και ασχολή-

θηκε με την αμπελουργία εδώ στην Αλεξανδρούπολη… ο παπ-

πούς μου έφτιαχνε βάρκες στον Ταρνανά και είχε και αμπέλια… 

οπότε αυτά ήξερε… τα αγαπούσαν όμως κι όλας οι Σωζουπολί-

τες τα αμπέλια και το κρασί, γι’ αυτό τα ξέρανε».71 

 

Η δυνατότητα ή μη συνέχισης των επαγγελμάτων που ασκούσαν 

στην Ανατολική Ρωμυλία οι εκπρόσωποι της πρώτης γενιάς εξαρτιό-

ταν, ασφαλώς, σε μεγάλο ποσοστό από το τοπικό οικοσύστημα, τις 

μορφολογικές και κλιματικές συνθήκες που βρήκαν στην Ελλάδα. Για 

το λόγο αυτό, η εγκατάσταση στις διάφορες περιοχές καθορίστηκε, 

όσο αυτό ήταν δυνατόν, και από το αν οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για 

την επαγγελματική τους συνέχεια. Όπως προέκυψε από την έρευνα, 

αρκετοί Ανατολικορωμυλιώτες επιμελήθηκαν την εγκατάστασή τους 

σε περιοχές κατάλληλες για αμπελουργία, προκειμένου να μπορέσουν 

να επιδοθούν στην καλλιέργεια του αμπελιού. Χαρακτηριστικές είναι 

οι ακόλουθες δηλώσεις: 

 

«Οι δικοί μας είχανε πάει οι περισσότεροι στη Γουμένισα, εκεί, 

όμως κάθισαν ένα διάστημα μόνο, δεν τους άρεσε ο τόπος, μετά 

ήρθαν οι παππούδες μας στις Βαρβάρες… εδώ τους άρεσε ο τό-

πος, επειδή εκεί (Βοδενά) είχαν αμπέλια και κάνανε και μετα-

ξοσκώληκες, οπότε τους βόλευε αυτό το μέρος εδώ και ήρθανε 

και εγκαταστάθηκαν εδώ… Τα Βοδενά είναι σε ύψωμα, όπως 

είναι οι Βαρβάρες και έχει και εκεί πέρα νερά και έχουν τα α-

μπέλια ακριβώς όπως είναι το χωριό μας, γιατί έχω πάει πολλές 

φορές… Και έμειναν εδώ και ξεκίνησαν μετά τις εργασίες που 

έκαναν εκεί.. αμπέλια και μεταξοσκώληκες. Στην αρχή έκαναν 

 
70 3ης γενιάς με καταγωγή από Σωζόπολη, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, μεγαλωμέ-

νη στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, 14-5-2018. 
71 3ης γενιάς με καταγωγή από Σωζόπολη, γεννημένη στην Αλεξανδρούπολη, 18-5-

2018. 
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μεταξοσκώληκες, έβαζαν μετά τα αμπέλια και έτσι συνέχισαν 

μετά και οι επόμενες γενιές».72  

«Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήταν αμπελουργοί, πήγανε σε 

μια περιοχή κατάλληλη έξω από τη Βέροια, Στενήμαχος λέγε-

ται, γιατί ήθελαν να κάνουν αμπελουργία, δεν μπορούσανε να 

πάνε στην Αθήνα… αν και στην Αθήνα πήγανε και ασχολήθη-

καν κάποιοι στα περίχωρα με την αμπελοκαλλιέργεια».73  

«Θα μένανε στο Φάληρο, αλλά δε μείνανε… Τι πιο εύκολο να 

κάνουν την πόλη τους την Αγχίαλο πάλι στο Φάληρο… Αλλά 

θέλανε να καλλιεργήσουν αμπέλια. […] Δεν ξέρανε άλλη δου-

λειά, ξέρανε μόνο τα αμπέλια να κάνουνε. Ήρθαν εδώ, βρήκαν 

τον τόπο που τους άρεσε, ήταν όλο βάλτος… έλη […]. Το κρά-

τος απαλλοτρίωσε το κτήμα του Τοπάλη και το έδωσε στους 

πρόσφυγες και βάλανε τα πρώτα αμπέλια».74  

 

Σε κάποιες περιπτώσεις η εγκατάσταση δεν ήταν ευνοϊκή για την 

αμπελοκαλλιέργεια και οι Ανατολικορωμυλιώτες αναγκάστηκαν να 

ακολουθήσουν διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, δεδομένου 

ότι η αμπελουργία δεν είχε ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές. Εν-

δεικτική είναι η επόμενη δήλωση:  

 

«Τα αμπέλια δεν ήταν κατάλληλα όπως του Στενήμαχου και γι’ 

αυτό δεν μπόρεσαν πολύ να αναπτυχθούνε εδώ στο Κιλκίς. Δεν 

ήταν εύφορα όπως του Στενήμαχου… στον Στενήμαχο από ότι 

έλεγε ο παππούς μου, βάζανε ένα κλαδί και αυτό φύτρωνε και 

γινόταν αμπέλι, δηλαδή, τόσο εύφορη ήταν η περιοχή. Ήταν 

φυσικά και σε πλαγιά τα αμπέλια και γι’ αυτό το έδαφος ήταν 

πολύ καλό, ενώ εδώ δεν ήταν… παραδείγματος χάρη, ο παπ-

πούς μου παρόλο που έκανε σταφύλια και είχε αμπέλια, δεν ή-

ταν πλούσιος, δεν μπορούσε να ζήσει την οικογένεια του καλά. 

Μετά ο πατέρας μου που ήρθε έξι χρονών από τον Στενήμαχο, 

 
72 2ης γενιάς με καταγωγή από Βοδενά, γεννημένη στη Βέροια, μεγαλωμένη στις 

Βαρβάρες Ημαθίας, 23-8-2018. 
73 3ης γενιάς με καταγωγή από Στενήμαχο, γεννημένη στη Βέροια, 23-8-2018. 
74 2ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 

27-5-2019. 
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όταν μεγάλωσε, ασχολήθηκε με μηχανές, με τρακτέρ και έτσι 

μπόρεσε και έφυγε από τη φτώχεια».75 

 

Οι Ανατολικορωμυλιώτες συνέχισαν και στην Ελλάδα κάποιες από 

τις ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούσαν στην Ανατολική Ρωμυλί-

α. Λίγοι μάλιστα πληροφορητές δήλωσαν ότι οι πρόγονοί τους μετέ-

φεραν μαζί τους –κρυφά ορισμένες φορές– ρίζες από κλίματα, για να 

τις μεταφυτεύσουν στους νέους τόπους εγκατάστασής τους, υπό το 

φόβο ότι κάτι τέτοιο δεν θα τους επιτρεπόταν από τους Βούλγαρους:  

 

«Ξεριζωθήκανε, δεν είχαν τίποτα… Με ένα βρακί, με ένα πα-

ντελόνι, έρημοι… έρημοι και κατόρθωσαν να μετατρέψουν τον 

βάλτο σε γη της Επαγγελίας. Φέρανε Ροδίτες, κλεμμένους φυσι-

κά, κρυμμένους… Και κάτι άλλα σταφύλια με κάτι μεγάλες 

μαύρες ρόγες, μεγάλες πεντανόστιμες… Δεν κυκλοφορούνε αυ-

τά τώρα. Δε θυμάμαι και τι άλλες ποικιλίες… Θυμάμαι ο πατέ-

ρας μου μού έλεγε ότι αυτά τα φέραμε από τη Βουλγαρία…».76 

«Αμέσως βάλανε αμπέλια, φέρανε ρίζες από εκεί, κρατήσανε 

όλες τις παραδοσιακές ποικιλίες, ας πούμε το Μοσχάτο, το Σι-

δερίτη, το Σαββατιανό, το Ροδίτη, το Παμίδιο. Όλες αυτές οι 

ποικιλίες, όλες ήρθαν από εκεί και εδώ τα εξελίξανε. Έχω α-

κούσει από παλιότερους ότι έχουν κρατήσει ρίζες και φυτά από 

εκεί και τα έχουν ανανεώσει και κρατάνε φυτολόγιο κάποια ε-

λάχιστα στρέμματα».77  

 

Οι περισσότεροι δηλώνουν πάντως άγνοια σχετικά με την προέλευση 

των ριζών που φύτεψαν οι παππούδες τους στους νέους τόπους εγκα-

τάστασής τους, επισημαίνοντας ότι έβαλαν τις ίδιες ποικιλίες, γιατί τις 

γνώριζαν:  

 

«Φέρανε τη Λημνιώτα, είναι μια ποικιλία που ήρθε από εκεί και 

τη φέρανε οι παππούδες μας, φέρανε και τα μαύρα από την Α-

 
75 2ης γενιάς με καταγωγή από Στενήμαχο, γεννημένη στο Κιλκίς, 30-7-2018. 
76 2ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 

27-5-2019. 
77 2ης γενιάς με καταγωγή από Μεγάλο Μοναστήρι, γεννημένος στο Μεγάλο Μονα-

στήρι, 25-5-2018. 
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νατολική Ρωμυλία […] Δεν ξέρω αν φέρανε τις ρίζες από εκεί ή 

βάλανε άλλες…».78  

 

Η αξία του αμπελιού σε οικονομικό επίπεδο έγκειται όχι μόνο ως 

οικονομικός πόρος που συνέβαλε στην επιβίωση των πρώτων γενιών, 

αλλά και ως στοιχείο διατροφής –δεδομένου ότι η ανατολικορωμυ-

λιώτικη κουζίνα αξιοποιεί ως πρώτη ύλη πολλά στοιχεία του αμπε-

λιού. Όσον αφορά σε επίπεδο οικονομίας, το μέγεθος της παραγωγής 

καθόριζε αν οι Ανατολικορωμυλιώτες θα επιδίδονταν επαγγελματικά 

στην οινοπαραγωγή, εμπορευόμενοι το προϊόν τους ή αν θα την αυτο-

κατανάλωναν, χρησιμοποιώντας την για την κάλυψη των αναγκών 

τους. Αν το μέγεθος της παραγωγής ήταν μεγάλο, κάποιοι το εκμε-

ταλλεύονταν οικονομικά πουλώντας το στα περίχωρα και στις γειτο-

νικές περιοχές:  

 

«Ο μπαμπάς μου πουλούσε κρασί, πήγαινε με το κάρο στα χω-

ριά του Κιλκίς και πουλούσε με το κιλό. […] Αυτοί που είχαν 

παραπάνω, πουλούσανε, αυτοί που δεν είχανε, το κρατούσανε 

για τον εαυτό τους. Πολλοί λίγοι ήταν αυτοί που δεν είχαν κα-

θόλου στρέμματα και δεν κάνανε 2ή 3%».79 

 

Η κεντρική θέση που κατείχαν το αμπέλι και το κρασί στη διατρο-

φή των Ανατολικορωμυλιωτών και εξακολουθούν να κατέχουν επιβε-

βαιώνεται από τις ακόλουθες φράσεις:  

 

«Όλα ξεκινάνε από το αμπέλι. Το αμπέλι, μας έλεγαν οι παπ-

πούδες μας, μπορεί να σε ταΐσει. Ακόμη και από τα φύλλα του 

και από όλα τα παράγωγά του, άμα θέλεις, δεν πετάς τίποτα. 

Μπορείς για παράδειγμα τα αμπελόφυλλα, τα ντολμαδάκια με τα 

αμπελόφυλλα, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά φαγητά… Το στα-

φύλι που ήταν βρώσιμο και το τρως, το κάνεις κρασί, μπορείς να 

φτιάξεις αυτά τα παραδοσιακά που κάνουμε εμείς, τη μουσταλευ-

 
78 3ης γενιάς με καταγωγή από Μεγάλο Μοναστήρι, γεννημένος στη Λάρισα, μεγα-

λωμένος στο Μεγάλο Μοναστήρι, 25-5-2018. 
79 2ης γενιάς με καταγωγή από Μεσήμβρια, γεννημένη στη Νέα Μεσήμβρια, 20-8-

2018. 
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ριά, τα ρετσέλια, τα μοσχοκούλουρα, το πετιμέζι. Εμείς το 

πετιμέζι από εκεί το μάθαμε από τον παππού και τη γιαγιά».80  

«Το αμπέλι ήταν το πιο βασικό… Τις βέργες τις κρατούσανε, 

για να έχουν όλο τον χρόνο να ανάβουνε τον φούρνο, να ψή-

νουν, να μαγειρεύουν, δεν βάζανε ξύλα… Με το που ξεκινού-

σαν τα κλήματα, μάζευαν τα φύλλα τα κάνανε ντολμάδες και 

μάλιστα τα κάνανε όπως τα ξινολάχανα, για να έχουν όλο τον 

χρόνο, τον μούστο τον κάνανε ρετσέλια και μουστολαμπάδες, 

κρατούσαν όλον τον χρόνο το πετιμέζι, για να κάνουν όλον τον 

χρόνο μουστοκούλουρα… Εννοείται κάνανε και κρασί και τσί-

πουρο. Όλα αυτά τα τρώμε και τα πίνουμε μέχρι σήμερα εμείς 

οι Ανατολικορωμυλιώτες».81  

 

Το κρασί και η ενασχόληση με την αμπελουργία θεωρούταν και 

εξακολουθεί να θεωρείται ακόμη και σήμερα αναπόσπαστο στοιχείο 

της ανατολικορωμυλιώτικης ταυτότητας πάνω στο οποίο αυτή δομεί-

ται. Οι ακόλουθες φράσεις είναι χαρακτηριστικές:  

 

«Αγχίαλος χωρίς κρασί και κρασί χωρίς Αγχίαλο δεν δικαιολο-

γούνται. Δεν… δεν… Είναι δύο έννοιες συνυφασμένες μεταξύ 

τους. Άμα πάτε σήμερα Παρασκευή στον κάμπο, βάζει ο κό-

σμος αμπέλια. Φυτεύουν εκεί. Εμείς το αγαπάμε το αμπέλι, το 

αγαπάμε… είναι στη φλέβα μας».82  

«Το κρασί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Ανα-

τολικής Ρωμυλίας… Εγώ είμαι οινοποιός, αμπελουργός μάλλον 

και έχω την επωνυμία μου, είναι «Σάρτα». Σάρτα είναι η παρέα. 

Δηλαδή έδωσα ένα όνομα στο κρασί που είναι ταυτισμένο από-

λυτα με την Ανατολική Ρωμυλία. Σάρτα είναι η παρέα που πα-

ραμονές αυτοί τραγουδάνε τα παραδοσιακά τραγούδια μας, 

 
80 3ης γενιάς με καταγωγή από Σωζόπολη, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, μεγαλω-

μένος στη Γέφυρα, 17-7-2018. 
81 2ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένη στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 

15-6-2018. 
82 3ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στο Βόλο, μεγαλωμένος στη 

Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 15-6-2018. 
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Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και τα κάνουμε ακόμη και σή-

μερα…».83  

«Η περιοχή όλη των Στενημαχιτών εδώ… όταν, δηλαδή, λέγανε 

Στενημαχίτες, όλοι οι υπόλοιποι Πόντιοι, Θρακιώτες, Σιμιτσιώ-

τες, οι οποίοι ήρθαν στο Κιλκίς λέγανε η περιοχή των Στενημα-

χιτών και το μυαλό τους πήγαινε στο κρασί ή στο τσίπουρο… Ο 

συνοικισμός είχε πολλά πατητήρια και καζάνι τσίπουρου και 

κάθε εποχή που γινόταν τα τσίπουρα, τα σταφύλια, τα κρασιά, 

όλος ο συνοικισμός μύριζε τσίπουρο, κρασί… Ήταν ταυτισμέ-

νος ο Στενημαχίτης με το κρασί και ακόμη είναι, αν και οι καλ-

λιέργειες σταμάτησαν».84 

 

Τα γόνιμα εδάφη, αν και σύμφωνα με τους περισσότερους, όχι τό-

σο γόνιμα όσο τα εδάφη που εγκατέλειψαν οι γονείς και οι παππούδες 

τους: 

 

«Εκεί κάνανε πιο καλά αμπέλια, ήταν πιο δυνατά τα χώματα και 

κάνανε καλύτερο σταφύλι, πιο νόστιμο και περισσότερη παρα-

γωγή, γιατί ήταν γύρω-γύρω θάλασσα και μέσα το έδαφος αμ-

μώδες»,85 

 

και οι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της αμπέλου κλιματικές συνθήκες 

που βρήκαν σε διάφορες περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν έχουν 

ως αποτέλεσμα η παραγωγή κρασιού να συνεχίζεται μέχρι σήμερα και 

να συνεχίζει να αποτελεί μέσο οικονομικού βιοπορισμού, όπως για 

τους πρώτους Ανατολικορωμυλιώτες. Η ακόλουθη δήλωση είναι οι 

αντιπροσωπευτική:  

 

«Οι γονείς μας ξέρανε μόνο από αμπέλια και τα αγαπούσαν… 

κάθε μέρα στα αμπέλια ήταν… Αυτήν την εικόνα έχω… Το έ-

δαφος, βέβαια, εκεί ήταν πιο εύφορο… Εδώ ήταν έλη, βάλτος. 

Πεθαίνανε 15-20 τη μέρα. Όμως με την εργατικότητά τους κα-

τόρθωσαν να ζήσουν και να επιβιώσουν… Μου έλεγαν ότι με 

 
83 3ης γενιάς με καταγωγή από Μεγάλο Μοναστήρι, γεννημένος στη Λάρισα, μεγα-

λωμένος στο Μεγάλο Μοναστήρι, 25-5-2015. 
84 3ης γενιάς με καταγωγή από Στενήμαχο, γεννημένη στο Κιλκίς, 18-4-2019. 
85 2ης γενιάς με καταγωγή από Μεσήμβρια, γεννημένη στη Νέα Μεσήμβρια, 20-8-

2018. 
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στερήσεις, με ανέχεια… Πηγαίνανε στη δουλειά το πρωί πριν 

ανατείλει ο ήλιος και γυρνούσανε το βράδυ, όταν είχε βασιλέ-

ψει. Με το άλογο οργώνανε, με τα τσαπιά τσαπίζαν, δεν είχε 

τρακτέρια και τέτοια… Δύσκολα χρόνια αλλά τα καταφέρα-

νε…».86 

 

Η στενή σύνδεση των Ανατολικορωμυλιωτών με το αμπέλι και το 

κρασί, έχει και θρησκευτικές προεκτάσεις. Ενίσχυε την αξία που απέ-

διδαν όχι μόνο στην αμπελουργία και στα προϊόντα της αλλά και στον 

προστάτη Άγιό της. Το κρασί και το τσίπουρο ήταν και είναι απόλυτα 

συνδεδεμένα στη συνείδηση των Ανατολικορωμυλιωτών με τον Άγιο 

Τρύφωνα, τον προστάτη των αμπελουργών, των γεωργών και όσων 

ασχολούνται με τα κηπευτικά. Άλλωστε η γιορτή του σηματοδοτεί 

την έναρξη των εργασιών στα αμπέλια:  

 

«Όλοι οι Ανατολικορωμυλιώτες δεν πάνε να κλαδέψουνε τα 

αμπέλια τους, αν δεν περάσει η γιορτή του Αγίου Τρύφωνα που 

είναι προστάτης των αμπελουργών και αν δεν πάρουν το αγία-

σμα, για να το ρίξουνε στα αμπέλια».87  

 

Απόδειξη της στενής σύνδεσης του κρασιού, των Ανατολικορωμυ-

λιωτών και του Αγίου Τρύφωνα αποτελεί το ότι σε όλες τις περιοχές, 

όπου είναι εγκατεστημένοι Ανατολικορωμυλιώτες με παράδοση στην 

αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία, γιορτάζουν τη γιορτή του με 

μεγάλη λαμπρότητα είτε σε εκκλησίες και παρεκκλήσια αφιερωμένα 

στη μνήμη του είτε σε άλλες εκκλησίες, όταν δεν υπάρχει ομώνυμη. 

Χαρακτηριστικές είναι και οι ακόλουθες φράσεις που επιβεβαιώνουν 

την άρρηκτη σχέση των Ανατολικορωμυλιωτών με το κρασί και τον 

Άγιο προστάτη του, που διατηρείται έως σήμερα:  

 

«Κάθε χρόνο παραμονή της γιορτής του Αγίου Τρύφωνα μα-

ζεύονται ακόμη και τώρα, γίνεται δέηση στην εκκλησία. Παλαι-

ότερα βγάζανε και την εικόνα του Αγίου Τρύφωνα, δεν υπήρχε 

τότε η εκκλησία, ανεβαίνανε επάνω σε όλα τα αμπέλια και κα-
 

86 2ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 

16-6-2018. 
87 3ης γενιάς με καταγωγή από Άνω Βοδενά, γεννημένος στο Κιλκίς, μεγαλωμένος 

στη Γουμένισα Κιλκίς, 19-4-2018. 
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ταλήγανε εκεί που είναι τώρα η εκκλησία και ο καθένας έφερνε 

το κρασί του… γιατί όλοι σχεδόν είχανε κρασί τότε… δικό 

τους, το φτιάχνανε όπως στην Ανατολική Ρωμυλία… το θεω-

ρούσανε πολύ σημαντικό να φτιάχνουν το δικό τους κρασί ερα-

σιτεχνικά έστω, τους το μάθανε οι γονείς, οι παππούδες. Και 

καταλήγανε εκεί που είναι τώρα η εκκλησία… και κάνανε μι-

κρές παρεούλες ή μέσα στα αμπέλια οι αμπελουργοί και κερ-

νούσαν όποιον πήγαινε στο αμπέλι. Αυτό γίνεται και σήμερα, 

κάνουνε μια μικρή γιορτή… ψήνουνε λουκάνικα τώρα, πίνουνε 

κρασί.»88 

«Εμείς πιστεύουμε, όπως και γονείς μας που ήρθαν από τη Σω-

ζόπολη, πάρα πολύ στον Άγιο Τρύφωνα, γιατί είναι προστάτης 

όχι μόνο των αμπελουργών, αλλά και όλων των Ανατολικορω-

μυλιωτών».89 

«Εμείς τιμούμε και γιορτάζουμε τον Άγιο Τρύφωνα, γιατί είναι 

ο προστάτης των αμπελιών… έχουμε τα καζάνια και κάνουμε 

τη γιορτή του τσίπουρου. Έχουμε όλα τα έθιμα των γονιών και 

των παππούδων μας, τα κρατάμε».90 

 

Τεκμήριο της σύνδεσης των Ανατολικορωμυλιωτών, παλιότερων 

και σύγχρονων με το αμπέλι, συνιστά επιπλέον και το γεγονός ότι ε-

πιθυμούν να διατηρούν ως μέρος της περιουσίας τους τα αμπέλια τους 

και δεν τα διαθέτουν σε πώληση, παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις:  

 

«Ακόμη και σήμερα ο Αγχιαλίτης δε θα πουλήσει αμπέλι… Αν 

για παράδειγμα ένας γεράκος πεθάνει και μείνει η γυναίκα του 

και τα παιδιά του κάνουν άλλες δουλειές, τελευταίο που θα 

πουλήσει θα είναι το αμπέλι».91 

 
88 3ης γενιάς με καταγωγή από Καβακλή, μεγαλωμένη στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, 

28-10-2018. 
89 2ης γενιάς με καταγωγή από Σωζόπολη, γεννημένος στη Σωζόπολη Χαλικιδικής, 

26-7-2017. 
90 2ης γενιάς με καταγωγή από Κούκλαινα, γεννημένος στις Βαρβάρες Ημαθίας, 23-

8-2018. 
91 3ης γενιάς με καταγωγή από Αγχίαλο, γεννημένος στη Λάρισα και μεγαλωμένος 

στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 16-6-2018. 
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«Ενίοτε πουλιέται από κάποιους φουκαράδες που έχουν ανάγκη 

χωράφι στη Νέα Μεσήμβρια. Να φανταστείτε αμπέλι μέσα στη 

Νέα Μεσήμβρια δεν πουλήθηκε ποτέ».92 

 

Συμπεράσματα 

 

Οι Ανατολικορωμυλιώτες μετά τη φυγή τους από την Ανατολική Ρω-

μυλία, εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως 

στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα. Ως αγροτικός πληθυσμός με 

παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια, στους νέους τόπους εγκατάστα-

σής τους συνέχισαν να ασχολούνται με την αμπελλοκαλλιέργεια και 

την οινοπαραγωγή. Συνέβαλαν καθοριστικά με τις γνώσεις, τις τεχνι-

κές, την επιμονή και την εργατικότητά τους στην ενίσχυση της αμπε-

λοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και στην οικονομική ζωή της Βόρειας 

Ελλάδας και κυρίως της Θεσσαλίας.  

Το επάγγελμα του αμπελοκαλλιεργητή/οινοπαραγωγού λειτούργησε 

ως μέσο επιβίωσης για πολλούς Ανατολικορωμυλιώτες, ακόμη και γι’ 

αυτούς που δεν το ασκούσαν ως κύριο, αναγκαζόμενοι για βιοπο-

ριστικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους να ασκήσουν άλλα επαγγέλματα.  

Η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή κρασιού δεν αποτελούσαν 

απλώς ένα επάγγελμα για τους Ανατολικορωμυλιώτες της πρώτης γε-

νιάς, καθώς τους έδωσαν ένα ευρύτερο νόημα, μετατρέποντάς τες σε 

τρόπο ζωής. Στο δικό τους κοινωνικό κόσμο, η αμπελοκαλλιέργεια 

και το κρασί τούς ένωναν με το παρελθόν τους και νοηματοδοτούσαν 

την ύπαρξή τους, τους βοηθούσαν να θυμούνται ποιοι είναι και από 

πού προέρχονται. Λάμβαναν τη διάσταση συμβόλου που διατηρούσε 

τη συνοχή τους και διασφάλιζε την κοινή τους πορεία στο μέλλον. 

Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και όταν δραστηριοποιήθηκαν σε άλλα 

επαγγέλματα, διατηρούσαν έστω και ένα μικρό αμπέλι, για να παρά-

γουν και να καταναλώνουν το δικό τους ποιοτικό κρασί, όπως έκαναν 

τόσους αιώνες οι πρόγονοί τους. Η εν λόγω ενέργεια ακολουθείται με-

χρι και σήμερα από Ανατολικορωμυλιώτες δεύτερης, τρίτης και τέ-

ταρτης γενιάς. Παράλληλα το γεγονός ότι τιμούσαν και εξακολουθούν 

να τιμούν τον προστάτη του αμπελιού και του κρασιού, τον Άγιο Τρύ-

φωνα ως «δικό τους Άγιο», ιεραρχώντας τον υψηλότερα από άλλους 

 
92 2ης γενιάς με καταγωγή από Μεσήμβρια, γεννημένος στη Νέα Μεσήμβρια, Θεσ-

σαλονίκης, 28-5-2019. 



 

 

 

 

 

 

 
444 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

Αγίους, επιβεβαιώνει το δέσιμό τους με το αμπέλι και το κρασί, προσ-

δίδοντας σε αυτά και θρησκευτικές προεκτάσεις. Παρόμοια συ-

ναισθηματική σύνδεση με τον πολιτισμό της Ανατολικής Ρωμυλίας 

και δράσεις σχετικές με την αμπελουργία και την οινοπαραγωγή πα-

ρατηρούνται στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά. 

Οι Ανατολικορωμυλιώτες σήμερα συνεχίζουν να καλλιεργούν α-

μπέλια, να παράγουν κρασί, να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν το κα-

λής ποιότητας κρασί, θεωρώντας ότι συνιστά σημαντικό στοιχείο της 

ανατολικορωμυλιώτικης ταυτότητάς. Η αυτούσια διατήρηση άλλωστε 

μέχρι και σήμερα εδεσμάτων και γλυκών που συνδέονται με το αμπέ-

λι και το κρασί και τα παράγωγά του (σαρμαδάκια, πετιμέζι, μουστο-

λαμπάδες κ.ά.) στην ανατολικορωμυλιώτικη κουζίνα, που εμφανίζει 

διάρκεια στο χρόνο, αποδεικνύει ότι η αμπελοκαλλιέργεια δεν συνι-

στούσε μόνο μέσο οικονομικής επιβίωσης αλλά διέθετε και κοινωνι-

κές εκφάνσεις.  

 

 

 


