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ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Η Τούλτσα (ή Τουλτσεα), γνωστή κατά την Αρχαιότητα ως Αιγισσός, είναι ένα ποτάμιο 

λιμάνι που περιστοιχίζεται από λόφους και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Δοβρουτσάς, κοντά το 

δέλτα του Δούναβη. Από τις πηγές προκύπτει πως όλες οι παροικίες των Ελλήνων στις ακτές του 

Εύξεινου Πόντου διατηρούσαν σχέσεις με την αρχαία Αιγισσό, τη σημερινή Τούλτσεα. Από το 

1419 τέθηκε υπό οθωμανικό έλεγχο, όπως άλλωστε όλη η Δοβρουτσά. Ήταν ένα μικρό αλιευτικό, 

διοικητικό και εμπορικό κέντρο.  

Η Τούλτσεα καταστράφηκε πολλές φορές κατά τους Ρωσοτουρκικούς πολέμους του 18ου 

και του 19ου αιώνα. Ωστόσο, μετά τη συνθήκη της Αδριανούπολης (2 Σεπτεμβρίου 1829) η πόλη 

ανοικοδομήθηκε σε νέα θέση και γνώρισε τις επόμενες δεκαετίες οικονομική ανάπτυξη, κυρίως 

λόγω της αύξησης των εξαγωγών δημητριακών προς την Κωνσταντινούπολη αλλά και τη δυτική 

Ευρώπη, ανάπτυξη που γνώρισαν και άλλα λιμάνια σε Βλαχία και Δοβρουτσά. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Δουνάβεως, που συστήθηκε το 1856, όρισε ως έδρα της Ποτάμιας Αστυνομίας την 

Τούλτσεα.
1
 

Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-1856) και την υπογραφή της συνθήκης των Παρισίων η 

πόλη, αλλά και γενικότερα όλη η Δοβρουτσά, έτυχε ιδιαίτερης μέριμνας εκ μέρους των 

οθωμανικών αρχών για στρατηγικούς λόγους.  

Η οικονομική ανάπτυξη οδήγησε και στην αύξηση του πληθυσμού, κυρίως λόγω των 

μεταναστευτικών ρευμάτων. Ο πληθυσμός της Τούλτσεας ήταν εξαιρετικά ανομοιογενής, καθώς 

εκεί κατοικούσαν μουσουλμάνοι (Τούρκοι και Τάταροι), Ρουμάνοι, Ρώσοι και κυρίως Βούλγαροι, 

όπως (αν και σαφώς λιγότεροι) Έλληνες, Εβραίοι, Αρμένιοι και Γερμανοί.
2
 Το 1863 αναφέρονται 

περίπου 1.500 Έλληνες. Η πρώτη επίσημη απογραφή του 1879 κατέδειξε ότι οι Έλληνες ήταν μόλις 

324, δηλαδή το 1,8% του πληθυσμού της Τούλτσεας.
3
  

Μετά την ενσωμάτωση της Δοβρουτσάς στη Ρουμανία, που την καθόρισε η συνθήκη του 

Βερολίνου, η πόλη εξακολούθησε να αποτελεί σημαντικό διοικητικό κέντρο (έδρα νομού), όμως 

δεν γνώρισε την οικονομική ανάπτυξη άλλων πόλεων της περιοχής ενώ δημογραφικά παρέμεινε 

στάσιμη.  

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΛΤΣΕΑΣ 
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Παρ' όλο που η ελληνική κοινότητα της Τούλτσεας δεν υπήρξε ποτέ πολυάριθμη, εν τούτοις 

η συμβολή της στην άνθηση του τοπικού εμπορίου, της επιστήμης και του πολιτισμού υπήρξε 

σημαντική. Ας μην λησμονούμε εξ άλλου και την ύπαρξη σοβαρών Ελλήνων γιατρών και άλλων 

επιστημόνων που διακρίθηκαν στην ελληνική κοινότητα της Τούλτσεας. 

 Ανάμεσα στα 1864 και 1867,  Κυβερνήτης της περιοχής της Τούλτσεας - Σαντζάκ, ήταν ο 

Ρεζίμ Πασάς. Η μητέρα του ήταν Ελληνίδα από την Αθήνα και μαζί της μεγάλωσε ο Ρεζίμ που 

εξελίχθηκε σε μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες της ύστερης οθωμανικής εποχής, στηρίζοντας 

τον χριστιανικό πληθυσμό της πόλης.
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Η οικονομική ανάπτυξη της πόλεως είχε ήδη ξεκινήσει από το 1830. Μια αυστριακή 

εταιρεία, ξεκίνησε την ναυσιπλοΐα μέσω του ποταμού Δουνάβεως. Το γεγονός είχε προκαλέσει 

τεράστια ανάπτυξη στη ναυπηγική στα λιμάνια της Δοβρουτσάς και ιδιαίτερα στην πόλη της 

Τούλτσεας. Οι πρώτες ενδείξεις για την ίδρυση του ναυπηγείου της Τούλτσεας ανευρίσκονται στο 

1847.
5
  

Η οικονομία της Τούλτσεας αναπτύχθηκε από την τέταρτη δεκαετία του 19ου αιώνα, 

αφενός λόγω της ανάπτυξης του εξαγωγικού εμπορίου και αφετέρου εξαιτίας της ίδρυσης, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1840, ναυπηγοεπισκευαστικών βιοτεχνιών, που εκμεταλλεύονταν τα 

πλούσια δάση της περιοχής. Στο εμπόριο κυριαρχούσαν οι Έλληνες έμποροι καταγόμενοι συνήθως 

από το Ιόνιο πέλαγος , την Κεφαλλονιά και την Ιθάκη.
6
 

Ωστόσο, τα έργα που επιτέλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δουνάβεως στο Σουλινά, τα οποία 

και οδήγησαν στη ραγδαία ανάπτυξη αυτού του λιμανιού, σε συνδυασμό με την έλλειψη πλούσιας 

ενδοχώρας, οδήγησαν την οικονομία της Τούλτσεας σε στασιμότητα.
7
  

Δυστυχώς όμως, καίτοι η ναυσιπλοΐα είχε αρχίσει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, η 

εκτέλεση των έργων για τη βελτίωση της ναυσιπλοΐας στον Δούναβη, καθώς και οι οικονομικές 

δυσκολίες οδήγησαν την Επιτροπή του Δουνάβεως να μειώσει σταδιακά, από το 1860, το έργο των 

ναυπηγείων και των εργαστηρίων επισκευής στην Τούλτσεα. Αντ' αυτών, οικοδομήθησαν 

ναυπηγεία στο Γαλάτσι, Βραΐλα – πάνω από την Τούλτσεα, και στο Σουλινάς - κάτω από την 

Τούλτσεα, όλες οι πόλεις αυτές ευρισκόμενες κοντά στον ποταμό Δούναβη.  

Μεταξύ του 1921 και 1930, λειτούργησε το πρώτο εργοστάσιο Περσικής ταπητοποιΐας στην 

Τούλτσεα, που ανήκε στον Ιωάννη Βαϊράμογλου.
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 Η εκβιομηχάνιση όμως στην περιοχή της 

βορείου Δοβρουτσάς ήταν σε καθυστέρηση, εν αντιθέσει με άλλες περισσότερο 
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εκβιομηχανισθείσες περιοχές του Ρουμανικού κράτους. Όπως αποδεικνύεται, η Τούλτσεα 

συνδέθηκε με το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ρουμανίας μετά από το 1940, γεγονός που επεξηγεί την 

προαναφερθείσα καθυστέρηση στον εξαστισμό της περιοχής. 

 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 Οι περισσότεροι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Τούλτσεα ήταν νησιωτικής καταγωγής, 

γι' αυτό και επέλεξαν την Τούλτσεα για εγκατάσταση, λόγω της ύπαρξης του λιμανιού: 

Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Κέρκυρα, Σύρος, Τήνος, Άνδρος, Σαντορίνη, Μύκονος, Σπέτσες, Σκόπελος ή 

Σάμος. Άλλοι ήρθαν από την Μαγνησία, Θεσσαλονίκη, Σπάρτη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη ή από 

τις υπόλοιπες πόλεις στα παράλια της Μικράς Ασίας. 

 Ιδιαίτερη άνθηση μεταξύ των Ελλήνων της Τούλτσεας είχε γνωρίσει το εμπόριο. Με 

σπουδαία παρουσία στο εμπορικό γίγνεσθαι της πόλης, οι Έλληνες κατάφεραν να ανοίξουν 

καταστήματα εμπορίου, και σιγά – σιγά να επεκταθούν σε όλη την περιοχή και να αναπτύξουν τις 

οικονομικές τους δραστηριότητες και στην εμποροναυσιπλοΐα αλλά και στην βιομηχανική 

ανάπτυξη, μέσω της κατασκευής εργοστασίων. 

 Βέβαια, δεν ήσαν όλοι οι Έλληνες της Τούλτσεας έμποροι ή επιχειρηματίες. Μεγάλος 

αριθμός αυτών ασχολήθηκε με άλλα επαγγέλματα όπως κρεοπώλες, αρτοποιοί, γουναράδες, 

ξυλουργοί ή ψαράδες. Μεταξύ των εγγραμμάτων Ελλήνων – μελών της αστικής τάξης υπήρχαν 

γιατροί, κτηνίατροι, μηχανικοί, αξιωματικοί του στρατού, δάσκαλοι, καθηγητές, συμβολαιογράφοι, 

δικηγόροι αλλά και διάφοροι δημόσιοι υπάλληλοι του κράτους. Άλλοι Έλληνες είχαν 

αλευρόμυλους, ελαιοτριβεία, οινοπνευματοποιεία ή πριονιστήρια. Κάποιοι από αυτούς είχαν ακόμα 

και επαγγέλματα που σπάνιζαν όπως είναι φωτογράφος, βιβλιοδέτης ή γλύπτης. 

 Βασιζόμενοι σε στατιστικά στοιχεία που αντλούμε από διάφορες ανευρεθείσες Ληξιαρχικές 

εγγραφές, πιστοποιείται η παρουσία τουλάχιστον 118 ελληνικών οικογενειών στην πόλη Τούλτσεα. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτό μαρτυρείται από την ύπαρξη και αποδελτίωση 30 ληξιαρχικών πράξεων 

γάμου και μεγάλου αριθμού εγγράφων (πάνω από 200) από τα προσωπικά αρχεία των Ελλήνων της 

πόλεως (φωτογραφίες, πιστοποιητικά γέννησης, τίτλοι ιδιοκτησίας, πράξεις πώλησης, αιτήσεις 

πολιτογράφησης κ.λπ.). Κατά την περίοδο του 19ου αιώνα, παρατηρείται η ύπαρξη των ακολούθων 

επιφανών ελληνικών οικογενειών στην Τούλτσεα: Βαλσαμανίδης, Λυκιαρδόπουλος, Καλκανδή, 

Μοίραλης, Κοντόπουλος, Καλλιγάς, Ξανθόπουλος, Μυτιλήνη, Μοσχούς, Χαριτόπουλος, 

Βιρουράκη, Σταλίδης, Αναστασίου, Βαϊράμογλου, Μαρίνης, Καβουνίδης, Λάζογλου, Καραβά, 

Προκοπίου, Νικολάου, Βούλγαρη, Κουκουλάς, Σουρβάνος, Τσακίρης, Βαζάκας, Αποστολάτος, 

Λιβιεράτος, Χαρικόπουλος, Βαμβακερός, Γεωργίου, Μαράτας, Μιχαηλίδης, Μπουκουβάλας, 

Κουτρουμπής, Σκούρος, Βλαχόπουλος, Ευσταθόπουλος, Μαυρογένης, Κανάλης, Δεσποτόπουλος, 

Παλαμάρη, Χατζιόπουλος, Δημητριάδης, Λεοντής, Μάνας, Βαλής, Στεργιόπουλος, Πετρόπουλος, 



Εξηνταβελόνης, Μπελούρης, Ροζάκης, Καλογεράς κ.α.
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 Σημαίνουσα ελληνική οικογένεια της Τούλτσεας υπήρξε αυτή του Ιωάννου Κοντόπουλου, ο 

οποίος πέθανε και ετάφη στο κοιμητήριο “Ευαγγελισμός” της πόλης. Άλλη σημαντική οικογένεια 

ήταν αυτή των Λυκιαρδόπουλων, που εγκαταστάθηκαν στην Τούλτσεα μετά το 1829, με καταγωγή 

από την Κεφαλονιά. Τρία αδέλφια - ο Διώνης, ο Νικόλαος και ο Ηλίας, γιοι του Παναγιώτη 

Λυκιαρδόπουλου έγιναν έμποροι σιτηρών, αποκτώντας σημαντική κοινωνική και οικονομική θέση 

στην πόλη. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, σε ένα επιβλητικό κτίριο που ανήκε στον Ηλία 

Λυκιαρδόπουλο υπεγράφησαν το 1878 τα έγγραφα της ένταξης της Δοβρουτσάς στο Ρουμανικό 

κράτος από τις ρουμανικές αρχές. Αρκετά κτίρια και καταστήματα στο κέντρο της πόλης, ανήκαν 

σε αυτή την οικογένεια. Αυξημένη υπήρξε η προσφορά της οικογένειας Λυκιαρδοπούλου και στην 

πολιτική ζωή, καθ' ότι είχε αποκτήσει πολιτική επιρροή.
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 Γεγονός που μαρτυρεί την αγάπη των Ελλήνων της Τούλτσεας για τον τόπο που τους 

φιλοξένησε και τους έθρεψε για δεκαετίας, αλλά και τον μεγάλο πνευματικό δεσμό που ένωνε τους 

Έλληνες με τους Ρουμάνους γηγενείς, ήταν το ότι, εκατοντάδες νέων Ελλήνων πολέμησαν στο 

πλευρό της Ρουμανίας ήδη από τον Β' Βαλκανικό Πόλεμο το 1913, στον Α' Π.Π. - παρά τω πλευρώ 

της Αντάντ (1916 – 1918), αλλά και στον Β' Π.Π (1941 – 1944).
11

 

 Η πορεία της ελληνικής κοινότητας της Τούλτσεας υπήρξε λαμπρή και η συνεργασία και 

συμβίωση με τον ρουμανικό πληθυσμό ήταν περισσότερο από φιλική. Οι Έλληνες της Τούλτσεας 

εντάχθησαν με επιτυχία και σε σύντομο χρονικό διάστημα στην κοινωνική ζωή της πόλεως. 

Υπήρξαν και επιγαμίες με Ρουμάνους, αλλά και με Ρώσους, Βούλγαρους και Αρμενίους και 

επομένως υπήρξε η δημιουργία μεικτών οικογενειών
12

.  

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Καθώς υπήρχε Ορθόδοξος ναός ήδη από το 1848, όπου γλώσσα λατρείας ήταν μόνο η 

ελληνική, ίσως να είχε συγκροτηθεί μια «εφορία» ή «επιτροπή» που θα συνιστούσε τον πυρήνα της 

ελληνικής κοινότητας. Ωστόσο, φαίνεται ότι ελληνική κοινότητα συστάθηκε πολύ αργότερα, γύρω 

στο 1870, στο πλαίσιο του ελληνοβουλγαρικού ανταγωνισμού. Η ίδρυση της κοινότητας ήταν μια 

προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η πολύ επιτυχημένη προπαγάνδα της βουλγαρικής κοινότητας της 

πόλης, η οποία είχε οργανώσει εκείνη τη χρονιά μια εκπαιδευτική «εφορία» που μεριμνούσε και για 

                                                 

9  Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 30, 79 – 80 και 
86 - 88.  
10  Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 35.  
11  Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 118.  
12  Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 94.  



την λειτουργία του βουλγαρικού ναού, ενώ από το 1860 δεν αναγνώριζε πια τον πατριαρχικό 

μητροπολίτη Δρύστρας. 

Ένα χρόνο περίπου μετά την απελευθέρωση της Δοβρουτσάς από τα ρωσικά στρατεύματα, 

δηλαδή το 1879, η μητρόπολη Δρύστρας καταργήθηκε και ο ελληνικός ορθόδοξος ναός τέθηκε 

πλέον αποκλειστικά υπό τον έλεγχο της ελληνικής κοινότητας Τούλτσας. Λίγο αργότερα, το 1882 

και το 1883, οι τοπικές ρουμανικές αρχές (Νομαρχιακό Δικαστήριο, Δήμος Τούλτσεας) 

αναγνώρισαν την ελληνική κοινότητα. Ωστόσο, η Ελληνική κοινότητα αναγνωρίστηκε επίσημα από 

το ρουμανικό κράτος με το πρωτόκολλο που επισυνάφθηκε στην ελληνορουμανική εμπορική 

σύμβαση της 19ης Δεκεμβρίου 1900. 

Το 1830 οι Έλληνες της Τούλτσεας έχτισαν μαζί με τους Ρουμάνους ένα μικρό ξύλινο ναό 

αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Το 1848 αποφάσισαν την οικοδόμηση ενός μεγαλύτερου ναού, 

αφιερωμένου στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, εξέλιξη που συνδέεται πιθανότητα με την 

μεταφορά της έδρας της Μητρόπολης Δρύστρας από τη Σιλίστρια στην Τούλτσεα. Έλαβαν 

σουλτανικό φιρμάνι την ίδια χρονιά και αποπεράτωσαν την ανέγερση το 1854.
13

 Στην Τούλτσεα 

υπήρχαν ακόμη πέρα από ρωσικούς, βουλγαρικούς και ρουμανικούς ναούς, μια εβραϊκή συναγωγή, 

μια καθολική εκκλησία και ένα τζαμί.
14

 

Κατώτερα ελληνικά σχολεία οργανώθηκαν στην Τούλτσεα ήδη από τα μέσα του 19ου 

αιώνα, αλλά το επίπεδό τους δεν ήταν υψηλό. Έγιναν προσπάθειες για τη βελτίωσή τους μετά την 

ίδρυση της Ελληνικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας το 1874, που φρόντισε για την ίδρυση 

αρρεναγωγείου, παρθεναγωγείου και ελληνικού σχολείου. Η αδελφότητα είχε την υποστήριξη του 

Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Μετά την ενσωμάτωση της Δοβρουτσάς 

στη Ρουμανία το αρρεναγωγείο και το παρθεναγωγείο, υπό τον έλεγχο της κοινότητας πια, 

συνέχισαν τη λειτουργία τους, αν και με διακοπές που οφείλονταν είτε σε πιέσεις, ανά διαστήματα, 

του ρουμανικού κράτους είτε συχνότερα στην οικονομική πενία της κοινότητας. Στα χρόνια του 

Μεσοπολέμου είχαν ήδη κλείσει.
15

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, στην αυλή της ελληνικής εκκλησίας "Ευαγγελισμός" 

οικοδομήθηκε το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο με σκοπό την ενίσχυση και σφυρηλάτηση του 

ελληνικού πνεύματος στους ελληνόπαιδες της περιοχής.
16

 Η Ελληνική Αίθουσα (Sala Elena), που 

έχει χτιστεί γύρω στο 1910, έπαιξε σημαντικό ρόλο για την ελληνική κοινότητα της Τούλτσεας, και 

κατ 'επέκταση για ολόκληρη την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης. Χρησιμοποιήθηκε ως 

                                                 

13  Βλ. Κουρελάρου, Β., Οι Εκκλησίες των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρουμανίας τον 
ΙΘ’ αιώνα (Αθήνα 2006), σελ. 27.  
14  Rădulescu, A. – Bitoleanu, I.,Istoria Dobrogei (Constanţa 1998), σελ. 299-300.  
15  Râşcanu, G.,Istoricul invățământului particular în România din timpurile cele mai 
vechi până în zilele noastre (Bucureşti 1906), σελ. 237-238.  
16  Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 93.  



ενοριακό κέντρο, σχολείο, αίθουσα εκδηλώσεων και πολιτιστικό κέντρο. Με την εθνικοποίηση των 

κτιρίων επί κομουνιστικού καθεστώτος, το κτίριο κατεσχέθη από το καθεστώς της Ρουμανίας.
17

 40 

χρόνια αργότερα, μετά τη Ρουμανική Επανάσταση του 1989, η Ελληνική Αίθουσα (Sala Elena) 

ανακτήθηκε από την σημερινή Ελληνική Κοινότητα της Τούλτσεας. 

 

 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

 Σαν αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν ως και σήμερα η ελληνική εκκλησία του Ευαγγελισμού, 

η «Sala Elena», η οποία υπήρξε τόπος καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δράσης πριν τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, μεγάλος αριθμός σπιτιών, καθώς και μνημάτων των Ελλήνων κατοίκων. Η 

ελληνική εκκλησία κτίστηκε το 1854 στη θέση ενός ξύλινου παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου, 

αναγερμένου μετά το 1830 από Έλληνες πρόσφυγες, κυρίως εμπόρους και ναυτικούς, απογόνους 

Ελλήνων. 

Στην προμετωπίδα της ελληνικής εκκλησίας υπάρχει η επιγραφή: «Ω ΑΓΑΠΗΤΑ ΤΑ 

ΣΚΗΝΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ»
18

. Επίσης στον περίβολο της εκκλησίας υπάρχει τάφος φραγμένος με 

μεταλλικό κιγκλίδωμα κάτω από το σταυρό του οποίου βρίσκεται μια μαρμάρινη πλάκα με την 

ακόλουθη επιγραφή: «ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ 15 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1826 ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΟΙΝΟΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΕΝ 

ΤΟΥΛΤΣΕΑ ΤΗΝ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1870».
19

 

Η ελληνική κοινότητα της Τούλτσεα αριθμεί σήμερα περίπου 600 άτομα, οργανώνει 

μαθήματα ελληνικών, διαθέτει χορευτικό συγκρότημα και κατά τη διάρκεια των σχολικών 

διακοπών διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις για νέους και ενήλικες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17  Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 115. 
18  Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 33.  
19  Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 32.  



 

 

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

 

Ι. Ο ελληνικός πληθυσμός στην Τούλτσεα. Απογραφές 1863, 1879, 1913, 1938, 1958  

ΤΟΥΛΤΣΕΑ Σύνολο Έλληνες % Παρατηρήσεις 

1863 22.000 1.500 6,82 Προσέγγιση 

1879 17.948 324 1,81 
Μετανάστευση σε άλλες  παραδουνάβιες πόλεις : 

Βραΐλα, Γαλάτσι, Σουλινάς. 

1913 21.727 1.066 4,91  

1938 23.049 967 4,20 Οικονομική κρίση των ετών 1929-1932 

1958 33.346 258 0,77 Κομμουνιστικό καθεστώς 

Πηγή: Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 101.  

 

 

ΙΙ. Στατιστική σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης (δείγματος) 

Εκπαίδευση Περίπου 1879 % άνδρες % γυναίκες % 

Σύνολο 158 100 115 100 43 100 

μορφωμένοι 105 66,5 92 80 13 30,2 

αναλφάβητοι 53 33,5 23 20 30 69,8 

Πηγή: Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 91.  

 

 

ΙΙΙ. Στατιστική των επαγγελμάτων 

1.Εμπόριο (Διάφορα Καταστήματα, Tρόφιμα, Δημητριακά) - 27,2% 

2.Τροφοδοσία (Εστιατόρια, Καφετέριες, Ζαχαροπλαστεία, κλπ.) - 26,4% 

3.Εμπορική Ναυτιλία - 19% 



4.Άλλοι τομείς - 27,4%  

Πηγή: Baumann, V.H., Prezența elenilor la Tulcea (Bucureşti 2005), σελ. 91.  

 


