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Μέρος 1 

Οι Πομάκοι είναι λαός της νοτιοανατολικής Βαλκανικής Χερσονήσου. Ζουν 
στην Πατρίδα μας, στην Βουλγαρία, στην FΥΡΟΜ, στην Αλβανία και ελάχιστοι 
στην Τουρκία. Στην  Πατρίδα μας  οι Πομάκοι  ζουν κατά κύριον λόγο  στους 
νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, καθώς  και στον νομόν Έβρου, σε πολύ 
μικρότερο ποσοστό. Διαβιούν στην οροσειρά της Ροδόπης, τόσον στην 
ελληνική όσον και στην βουλγαρική πλευρά της. Πρόκειται για ένα γηγενές 
φύλο εγκατεστημένο εκεί , πραγματικώς από την αυγή της Ιστορίας, προς 
τούτο ονομάζονται και Ροδοπαίοι. Η εθνολογική έρευνα υποστηρίζει βασίμως, 
ότι οι σλαβόφωνοι Πομάκοι είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία, απόγονοι 
αυτόχθονος θρακοελληνικού  πληθυσμού. Οι Πομάκοι είναι κατά πλειοψηφίαν 
υψηλόσωμοι, ξανθοί, κυανόφθαλμοι, δολιχοκέφαλοι, ιδιαιτέρως δραστήριοι και 
φιλοπρόοδοι, δεν έχουν καθόλου  μογγολικά χαρακτηριστικά, προτιμούν δε να 
κατοικούν στα ορεινά.  
 
Συμφώνως προς  την απογραφή του 1961, στο νομό Ξάνθης, επί συνόλου 
89.594 κατοίκων, οι 18.904 ήσαν Πομάκοι. Στον νομό Ροδόπης, επί συνόλου 
109.201 κατοίκων, οι 7.259 ήσαν Πομάκοι, ενώ στο νομόν Έβρου, επί 
συνόλου 157.760 κατοίκων,  μόνον 780 ήσαν Πομάκοι. Συνολικώς, στους 
356.555 κατοίκους της Θράκης οι 26.935 ήσαν Πομάκοι.  Σήμερον,  μετά την 
απογραφή του 1991 εκτιμάται ότι υπάρχουν, συμφώνως με τα στοιχεία του 
Υπουργείου Εξωτερικών στο σύνολον της μουσουλμανικής μειονότητος  της 
Θράκης  34.300 Πομάκοι. Από τους εν συνόλω 350.000 Πομάκους, οι 
περισσότεροι εξ αυτών ζουν στην Βουλγαρία.  Γενικώς τα πληθυσμιακά 
στοιχεία περί αυτών δεν είναι απολύτως  ακριβή, επειδή  συνήθως κατά τις 
διενεργούμενες απογραφές οι μουσουλμάνοι καταγράφονται ενιαίως και όχι 
ανά ιδιαιτέρα εθνοφυλετική πληθυσμιακή ομάδα. 
 
 



Τα κυριότερα «πομακοχώρια» του νομού Ξάνθης είναι τα εξής: Γλαύκη,  
Έρανος, Εχίνος,  Θέρμες, Καλότυχο, Κένταυρος, Κιμμέρια, Κύκνος, Μέδουσα, 
Μύκη, Πάχνη, Πόρτα, Σάτρες, Σέλερο, και Ωραίο.  Στον  νομό Ροδόπης, τα 
κυριότερα πομακοχώρια είναι:  Βυρσίνη, Εσοχή, Κάρδαμος, Κέχρος, 
Κρυστάλλη, Κύμη, Μελίταινα, Μυρτίσκη, Ραγάδα, Σμιγάδα και Χλόη. Τέλος 
στον Έβρο κυριότερα πομακοχώρια είναι το Γονικό, το Μέγα Δέρειο, η 
Ρούσσα, το Σιδηροχώρι και η  Σιδηρώ. Την τελευταία τριακονταπενταετία 
μεγάλος αριθμός Πομάκων έχει εγκατασταθεί στα αστικά κέντρα Ξάνθης, 
Θεσσαλονίκης και Αθήνας, επιδιώκων καλύτερες συνθήκες ζωής. 
 
Ειδικότερον στην ανατολική Ροδόπη και στα πομακοχώρια του Έβρου, 
συναντάμε τους «κιζιλμπάσηδες,» μιαν αλεβιτική  αίρεση Μπεκτασήδων, με 
ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι αποτελούν το 5%  περίπου 
των Πομάκων. 
 
Η καταγωγή των Πομάκων  
 
Για τους Πομάκους και την καταγωγή τους, υφίστανται πολλές απόψεις, που 
διαφέρουν μεταξύ τους. Ο Πέτρος Θεοχαρίδης, υιοθετεί την άποψη ότι οι 
Πομάκοι είναι εντόπιοι, μόνιμοι κάτοικοι της Ροδόπης, όπου ζουν για χιλιάδες 
χρόνια. Αναφέρει χαρακτηριστικώς : «Ονομάζονταν Αγριάνες και ήταν 
Θρακοέλληνες, Έλληνες της Θράκης. Είχαν την ίδια με τους άλλους Έλληνες 
θρησκεία και μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, όπως και όλοι οι άλλοι 
Έλληνες». 
 
Στα βυζαντινά χρόνια, το όνομά τους από «Αγριάνες» έγινε «Αχριάνες». Η 
Ροδόπη ονομάστηκε Αχριδώ ή Αχριδός. Με την επικράτηση του 
Χριστιανισμού στη Ροδόπη, οι Αγριάνες έγιναν Χριστιανοί. Εκτίσθησαν τότε 
πολλοί ναοί, παρεκκλήσια και χριστιανικά Μοναστήρια. Μάλιστα αυτά ήσαν 
τότε πολλά στη Ροδόπη, ώστε αργότερον οι Τούρκοι την ονόμασαν «Ντεσπότ 
– Νταγ», δηλαδή Δεσποτοβούνι. 
 
Οι Βούλγαροι από την βασιλεία του Κρούμου (803- 814) έως και την εποχή 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, προσεπάθησαν να «εκβουλγαρίσουν» τους 
κατοίκους της Ροδόπης. Όμως, επέτυχαν να τους «εκβουλγαρίσουν» μόνον 
γλωσσικώς. Η συνείδηση των Πομάκων παρέμεινε ακλονήτως ελληνική. Κατά  
την οθωμανική κυριαρχία, οι μεθοδικές πολλές στερήσεις, η δυσφήμηση της 
χριστιανικής θρησκείας, η αφόρητος πίεση, οι διαρκείς  απειλές, η κτηνώδης  
βία και τα φρικώδη βασανιστήρια, οδήγησαν εν τέλει τους Πομάκους στον 
εξισλαμισμό. 
 
Ακολουθούντες την συνήθη τακτική τους της βιαίας επιμειξίας- 
εθνοαποδομήσεως οι Οθωμανοί Τούρκοι, μετέφεραν από την Μικρασία 
νομάδες Γιουρούκους ως εποίκους, οι οποίοι ετρομοκράτουν και 
κατελήστευαν τους δυστυχείς Πομάκους. 
 
Τριακόσια περίπου έτη  μετά την κατάκτηση της Ροδόπης από τους 
Οθωμανούς, [κατά την διακυβέρνηση του σουλτάνου Μεχμέτ του Δ’, επί 
Μεγάλου Βεζίρη Μεχμέτ Κιοπρουλού (1656 – 1661), ενός  Έλληνος  που 
αλλαξοπίστησε και ετούρκεψε], οι προύχοντες των πομακικών οικισμών ομού 
με τους χριστιανούς ιερείς τους, επαρουσιάσθησαν ομαδικώς στο δικαστήριον 
(κονάχ) εμπρός στον ανώτατο διοικητή της Φιλιππουπόλεως  και 
ησπάσθησαν το Ισλάμ, παρά τις επίμονες προσπάθειες του μητροπολίτου 
Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ (1636 – 1672). Όταν οι προύχοντες επανήλθαν στα 
μέρη τους, διέδωσαν και επέβαλαν την νέα θρησκεία, οπότε οι κάτοικοι της 



Ροδόπης έγιναν μουσουλμάνοι (1672). Τότε εκατεδαφίσθησαν στην Ροδόπη 
218 εκκλησίες και 336 παρεκκλήσια. 
 
Ο Κωνσταντινοπολίτης ιστορικός, εθνογράφος και ακαδημαϊκός στην Γαλλία, 
Γεώργιος Κλεάνθους Σκαλιέρης, μέλος της εθνικόφρονος «Οργανώσεως 
Κωνσταντινουπόλεως»,  στο εξαιρετικό βιβλίον του «Λαοί και Φυλαί της 
Μικράς Ασίας», [Αθήναι, εκδόσεις «Τύπος», 1922], γράφει ότι οι Πομάκοι είναι 
Θράκες οι οποίοι εξισλαμίσθησαν. 
 
Ο Τσέχος γλωσσολόγος και σλαβολόγος Λεοπόλδος Γκάϊτλερ (1847-1885), 
θεωρεί τους Πομάκους ως απογόνους των Θρακών και δη  της πολεμικής 
φυλής των Αγριάνων, κατοίκων της Ροδόπης και των πέριξ αυτής γαιών. 
Παλαιότερον, περί τα μέσα του 19ου αιώνος, έζων σε ολόκληρο την μείζονα 
περιοχή από την Φιλιππούπολη έως του Αξιού και ήσαν περίπου 400.000. 
 
Ο Αλβέρτος Ντυμόν (Albert Dumont), στο έργον του «Le Balkan et l' 
Adriatique. Les Bulgares et les Albanais- Le panslavisme et l' Hellenisme»  
(1881), αφού αναφέρεται στο ορεινό διαμέρισμα της «Δέσποτα Πλανίνα», που 
βρίσκεται μεταξύ της επαρχίας Φιλιππουπόλεως και της επαρχίας Σερρών 
γράφει: «…Οι κάτοικοι ούτοι, ους ονομάζουσι Βουλγάρους Πομάκους, 
ομιλούσιν σλαβιστί, αλλ’ έχουσιν τύπον, ο οποίος δεν ομοιάζει ούτε προς τους 
Βουλγάρους, ούτε προς τους Σέρβους. Οι Πομάκοι εκλαμβάνονται ως 
Μουσουλμάνοι, επειδή έχουσι τζαμία τινά, χωρίς να γιγνώσκωσι τον Κοράνιον 
και χωρίς ν’ ασκώσει τους νόμους, ως αυτό περιλαμβάνει» 
 
Ο διαπρεπής βυζαντινολόγος, Ακαδημαϊκός και υπουργός Παιδείας 
Κωνσταντίνος Άμαντος (1874-1960) στο βιβλίον του «Οι Βόρειοι Γείτονες της 
Ελλάδος» (1923), γράφει (σελίς 44) «Δια τούτο πιστεύω ότι οι Πομάκοι της 
Ροδόπης, ήτοι οι Σλαβόφωνοι Μωαμεθανοί αυτής, είναι μείγμα παλαιότερον 
τούτων των Τούρκων και Σλάβων, δεν είναι δηλαδή καθαροί Σλάβοι ή 
Βούλγαροι, ως γράφεται συνήθως». 
 
Ο εκ Σαράντα Εκκλησιών ιδρυτής και πρόεδρος της «Εταιρείας Θρακικών 
Μελετών», φιλόλογος και λαογράφος Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου (1882-
1967) στο έργον του «Οι Πομάκοι, υπόδουλος λαός των Βουλγάρων επί της 
Ροδόπης» (1958), γράφει: «Οι Τούρκοι τους θεωρούν Τούρκους, ενώ είναι 
απλώς Μωαμεθανοί εξισλαμισθέντες τον 17ον  αιώνα. Τούτο το βεβαιώνει και 
η φυσιογνωμία τους η ελληνικότατη, σαν φυσιογνωμία Θρακοελλήνων ή 
Ροδοπαίων. Το βεβαιώνουν τα πανάρχαια ελληνικά ήθη κι έθιμα τους και η 
ανάμνηση που έχουν για την ελληνική καταγωγή τους, πράγμα που είναι και 
αιτία να συμπαθούν τους Έλληνας, ώστε να εκδηλώσουν στον  Α’ Μεγάλο 
(δηλαδή Παγκόσμιο) πόλεμο την προτίμησή τους προς την Ελλάδα αντί προς 
την Βουλγαρία» 
 
Ο Αδριανουπολίτης Κωνσταντίνος Γεωργίου Κουρτίδης (1870 - 1944), ιατρός, 
πολιτικός και συγγραφεύς στο βιβλίον του, «Ιστορία της Θράκης», 

(Τυπογραφείο Αλευροπούλου, 1932, τόμος Α’, σελίς 312), γράφει: 
«Θεωρούμεν απογόνους των αρχαίων Θρακών τους Πομάκους, την 
ρωμαλέαν και πολεμικήν φυλήν, η οποία ως όλως ξεχωριστή φυλή κατοικεί εις 
την βορειοανατολικήν Ροδόπην ….. εξισλαμίσθησαν, πλην διετήρησον ως 
γλώσσα σλαβικόν τι ιδίωμα αλλά και ιδιαίτερα φυλετικά γνωρίσματα. Πιθανόν 
φαίνεται, ότι οι Πομάκοι είναι απόγονοι των Βησσών Θρακών ή των Δίων, 
οίτινες κατοικούσαν από μακρών αιώνων την χώραν ταύτην». 
 



 
Ο εκ Φιλιππουπόλεως διαπρεπής διδάσκαλος, ιστορικός και φιλόλογος 
Κοσμάς-Μυρτίλος  Αποστολίδης (1868-1942) γράφει: «Θρακοέλληνες είναι και 
οι ελληνόφωνοι Πομάκοι οι καλούμενοι Γραβανίτηδες και Μαρήδες, οικούντες 
κυρίως επί των ταπεινών (δλδ. χαμηλών) υπωρειών της μέσης ανατολ.(ικής) 
Ροδόπης παρά τω παραποτάμω του Έβρου Ερυθροποτάμω, μεταξύ 
Διδυμοτείχου και Ορτάκιοϊ. Ωσαύτως οι Ροδοπαίοι της περιφέρειας Timrisch 
κατά τας σωζομένας τοπικάς παραδόσεις ήσαν Θρακοέλληνες, ότε 
εξισλαμίσθησαν μεσούντος του ΙΖ’ (17ου) αιώνος και είχον Ελληνικήν φλέβα». 
 
Ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος, στο έργον του «Η Ελληνική Θράκη», (Αρχείον 
του Θρακικού Λαογραφικού Θησαυρού, ΙΕ΄, 1948-49, σελίδες 5-176) γράφει: 
«Η καταγωγή των μουσουλμάνων τούτων, οίτινες κατοικούν εις τας βορείους 
περιοχάς της Δυτικής Θράκης, είναι αρκετά σκοτεινή. Εν όμως είναι βέβαιον: 
Βούλγαροι δεν είναι». 
 
Τέλος σε άρθρον του στην εφημερίδα «Έθνος» της 17ης Νοεμβρίου 1947, ο 
Λάκων φιλόλογος, ιστορικός και γεωγράφος, καθηγητής της Μεσαιωνικής και 
Νεωτέρας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιον Αθηνών, Απόστολος Δασκαλάκης 
(1903-1982) γράφει: «Η βουλγαρική περιφέρεια της Ροδόπης έχει πληθυσμό 
περίπου 650 χιλ. Εξ αυτών 300 χιλ. είναι Πομάκοι Μουσουλμάνοι… (Οι 
Βούλγαροι) τους Πομάκους τους χαρακτηρίζουν ως «εξισλαμισθέντες 
Βουλγάρους» και με τον χαρακτηρισμόν αυτόν δικαιολογούν όλα τα βάρβαρα, 
συνήθη εις την τακτική των, μέσα εκβουλγαρισμού… Οι Πομάκοι 
αποκηρύσσουν με αγανάκτησιν ότι είναι Βουλγαρικής καταγωγής. 
Προτάσσουν ιστορικά, γλωσσολογικά και ανθρωπολογικά επιχειρήματα προς 
απόδειξιν ότι είναι ιθαγενείς κάτοικοι της Θράκης. Πριν φθάσουν έως εκεί 
Βούλγαροι και Τούρκοι. Επομένως, δεν έχουν καμίαν εθνικήν συγγένειαν ούτε 
με τους μεν ούτε με τους δε, ενώ είναι συγγενέστατοι με τους Έλληνες. 

Η μακροχρόνιος καταπιεστική κατοχή των Βουλγάρων (ουσιαστικώς εκτενώς 
Σλαβοποιηθέντων Μογγόλων), εξεσλάβισε γλωσσικώς τους Πομάκους, όπως 
και άλλους κατοίκους άλλων περιοχών. Η δε επακολουθήσασα τουρκική 
κατοχή τους εξισλάμισε θρησκευτικά. Όμως η μόνη σχέση μεταξύ  Πομάκων 
και Τούρκων είναι όπως η υφισταμένη μεταξύ Τούρκων και Αράβων ή και 
Πακιστανών, δηλαδή η κοινή θρησκεία. Αλλά μήπως ως Χριστιανοί δεν έχουν 
αντίστοιχο θρησκευτικήν σχέση και οι Έλληνες με τους Γάλλους, τους 
Σκανδιναβούς ή και τους .. Αιθίοπες; Μήπως  λοιπόν είναι όλοι αυτοί Έλληνες;  

Το  όνομα των Πομάκων 
Συμφώνως προς το κορυφαίον ελληνικό λεξικό, το «Χρηστικό Λεξικό της 
Νεοελληνικής Γλώσσας», της Ακαδημίας Αθηνών (έκδοση 2014),  η λέξη 
«Πομάκος» προέρχεται από τη βουλγαρική λέξη  pomac. Επίσης στο  «Λεξικό 
της Νεοελληνικής Γλώσσας», έκδοση του «Ιδρύματος Νεοελληνικών 
Σπουδών» - «Ινστιτούτου Μανόλη Τριανταφυλλίδη», διαβάζουμε πως η λέξη 
Πομάκος προέρχεται από την βουλγαρική λέξη Pomac.  
 
Περισσότερες εκδοχές έχει συμπεριλάβει στο άξιον ενδελεχούς σπουδής 
βιβλίον του με τίτλον «Πομάκοι - Οι Μουσουλμάνοι της Ροδόπης» (1995), ο 
Πέτρος Θεοχαρίδης που συνέβαλεν όσο κανείς στην καταγραφή της 
γλώσσης, της ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού των Πομάκων. Εκεί 
καταγράφεται με  λεπτομέρειες  πως υπάρχει η εκδοχή ότι η λέξη Πομάκος, 
προέρχεται από τη βουλγαρικήν λέξη Pomak, η οποία προέρχεται από το 
πομακικό  και βουλγαρικό ρήμα «πομάγκαμ», που σημαίνει 
«βοηθώ». Συμφώνως προς την βουλγαρικήν άποψη, το όνομά τους αυτό, οι 



Πομάκοι το έλαβαν λόγω της βοηθείας που προσέφεραν στους Οθωμανούς 
για την κατάπνιξη της βουλγαρικής επαναστάσεως. 
 
Όμως, η λέξη Πομάκος,  υπήρχε και προ του 1876. Στο περιοδικόν «Βύρων» 
I, το 1874 εδημοσιεύθη το «Ελληνικόν λεξιλόγιον εκ της Ροδόπης». Ο 
συγγραφεύς  του λεξιλογίου Γεώργιος Σκορδέλης, γράφει μεταξύ άλλων: «Και 
σήμερον (1874) δε έτι έχουσιν οι λαοί διαφόρους ονομασίας, κατά τόπους, 
καλούνται Ρούπτσοι, Αχριανίδες, Πόμακοι, Τσιτάκοι, Δαγλήδες… Περί των 
Πομάκων ή Πομμάκων μετά μεγίστου ενδοιασμού υποβάλλω την παραγωγήν 
παρά το ποτί (προτί=προς) και Μακετία (Μακεδονία) οιονεί  
Ποτμαίνητες=Παραμακεδόνες, γείτονες τη Μακεδονία. Ουχ ήττον παραβλητέα 
η λέξις  Πομμάκ κατ’ αναλογίαν με το Πολλάτ (Πολλονία), Πομμέρν 
(Πομμερανία)». (Εδώ διετηρήθη η γραφή της αρχικής μορφής του κειμένου) . 
 
Μια άλλη εκδοχή, (παρεχομένη από Πομάκο ερευνητή), ετυμολογεί  τη λέξη 
«Πομάκος», από το τουρκικό «μπομάκ», το οποίον σημαίνει στραγγαλιστής, 
καθώς  οι Πομάκοι συνδράμοντες τους Οθωμανούς «εστραγγάλισαν» και 
επαναστάτες Βούλγαρους το 1876. Η εκδοχή αυτή φαίνεται μάλλον απίθανη. 
Και απίθανη είναι και μία άλλη εκδοχή, που θεωρεί την λέξη «Πομάκος», ως 
προερχομένη από την τουρκική «παμούκ» που σημαίνει  βαμβάκι.  
 
Το Λεξικό Μπαμπινιώτη (έκδοση 2012), γράφει:  «ετυμ. Μεταφορά του γερμ.  
Pomaken , πιθ.  βουλγ. Pomak, από λ.(έξη)  που σήμαινε βοηθός». Η λέξη 
πομακικός, συμφώνως προς το ανωτέρω Λεξικό, πρωτοενεφανίσθη το 1891. 
Πιθανότατα, πηγή του λεξικού υπήρξεν η μνημειώδης «Συναγωγή Νέων 
Λέξεων» του Αδριανουπολίτη φιλολόγου, ιστορικού, αρχαιολόγου και 
καθηγητή της Λατινικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιον Αθηνών, Στεφάνου 
Κουμανούδη (1818-1899).  
 
Μία άλλη ενδιαφέρουσα άποψη ετυμολογεί  την εθνωνυμική τους λέξη από 
την λέξη και πομακικής γλώσσας «πομάτσιτι», η οποία σημαίνει 
«δοκιμασμένοι, καταφρονεμένοι».  Η ονομασία αυτή τους προσεδόθη από και 
Έλληνες κατά την περίοδο και οθωμανικής αυτοκρατορίας, διότι οι Πομάκοι 
υπέφεραν τόσον από και Οθωμανούς αυθέντες όσον και από και Βουλγάρους 
ανταγωνιστές και. 
 
Ο  Αποστολίδης, στο «Αρχείο θρακικού θησαυρού», τόμος Η’ σελίς 104,  
γράφει : «Η ετυμολογία και λέξεως είναι ακαθόριστη. Εκ και καταλήξεως  -ακ- 
φαίνεται ότι η λέξη είναι τουρκική αγνώστου σημασίας». Ο Κωνσταντίνος 
Άμαντος,  στο έργο του «Οι Βόρειοι Γείτονες και Ελλάδος», γράφει: «Το όνομα 
Πομάκοι δεν ηρμηνεύθη  μέχρι τούδε ασφαλώς, κατά τίνας σημαίνει και 
κατοίκους του Ρoma, αρχαίου θρακικού τοπωνυμίου» 
 
Οι Οθωμανοί εχρησιμοποίουν και το όνομα «Αχριάν», προφανώς 
προερχόμενο  από το ελληνικόν όνομα Αγριάνες ή Αγραίοι, ή Αγρίες.  

[Οι Αγριάνες ήταν αρχαίο ελληνικό παιονικό φύλο και Θράκης στην άνω 
κοιλάδα του Στρυμόνος, μεταξύ των ορέων Αίμος και Ροδόπη. Αναφέρονται 
από τον Θουκυδίδη («Σιτάλκης, ο Τηρέως, Οδρύσσης, Θρακών βασιλεύς 
ανίστη δε και Αγριάνες και Λαϊαίους και άλλα όσα έθνη...»), τον Θεόπομπο 
(«Άγρίαι, αρσενικώς, έθνος Παιονίας μεταξύ Αίμου και Ροδόπης. Λέγονται και 
Αγράϊοι και Αγριεΐς»), τον Αρριανό και τον Στράβωνα. Ήταν γνωστοί ως 
πολεμική φυλή και ειδικότερον ως επιδέξιοι ακοντιστές. Εγκατεστημένοι σε 
άγονο περιοχή και ζώντες κυρίως με την κτηνοτροφία κατετάσσοντο συχνάκις 
ως μισθοφόροι των Οδρυσών, των Αθηναίων, των Μακεδόνων και κατόπιν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82


των Ρωμαίων. Απετέλεσαν μέρος του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
εκστρατεύσαντες μαζί κατά των Περσών, ως σώματα ψιλών.]  

Μέρος 2 

 

 
 
Οι Βούλγαροι ισχυρίζονται  ότι οι Πομάκοι είναι ομοεθνείς τους. Όμως οι 
γεωγράφοι καθώς και οι παλιότεροι βουλγαρικοί χάρτες τους αναφέρουν ως 
ξεχωριστή εθνότητα. Ο εθνολόγος και ανθρωπογεωγράφος Γιοβάν Τσβίτζιτς 
(Јован Цвијић, 1865 –1927), πρόεδρος της Σερβικής Βασιλικής Ακαδημίας 
των Επιστημών και πρύτανης του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου στον 
εθνογραφικό χάρτη του της  βαλκανικής χερσονήσου («Ζώνες πολιτισμού της 
βαλκανικής χερσονήσου»,1918), σημειώνει τους Πομάκους ως διακριτή 
χωριστή εθνότητα. Ομοίως, ο γερμανικός επιτελικός χάρτης του 1940 
[Generalstab des Heeres, Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen 
(IV. Mil-Geo) – φύλλο Balkanhalbinsel / Thrakien], σημειώνει κεχωρισμένως 
την περιοχήν όπου κατοικούν οι Πομάκοι. Βασικόν επιχείρημα των 
Βουλγάρων στις θεωρίες τους περί Πομάκων, είναι το γλωσσικό ιδίωμα των 
Πομάκων. Αλλά όπως γράφει ο σπουδαίος ιστορικός και παλαιοδημογράφος 
Karl Julius Beloch (1854-1929) : «Η γλώσσα μόνη δεν αρκεί βεβαίως δια τον 
καθορισμόν της ιδιαιτερότητος ενός λαού. Νέγρος τις ομιλών αγγλικά 
ουδαμώς είναι και Άγγλος δια τούτο».  [«Die Bevölkerung der griechisch-
römischen Welt» (38 εκδόσεις μεταξύ των ετών 1886 και 1979) – «Ο 
πληθυσμός  (η δημογραφία) του Ελληνο-Ρωμαϊκού κόσμου»]. 
 
Από τον 7ον  αιώνα όταν οι Βούλγαροι έφθασαν στην  χερσόνησο  του Αίμου, 
ουδέποτε είχαν καλές σχέσεις με τους Πομάκους. Μάλιστα οι Πομάκοι 
συμμετείχαν στην βιαία καταστολή της εξεγέρσεως των Βουλγάρων το 
1876.Οι Τούρκοι αφ’ ετέρου θεωρούν ότι οι Πομάκοι είναι Τούρκοι οι οποίοι 
απώλεσαν  την γλώσσα τους όχι όμως και την θρησκεία τους. Σε άρθρο του 
που εδημοσιεύθη μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, ο Μεχμέτ Φαΐκ 
Καλτακκιράν (1870-1948)   γνωστότερος ως Φαΐκ Μπέης, ο οποίος υπήρξε 
και βουλευτής Αδριανουπόλεως, διετύπωσε την θεωρία ότι οι Πομάκοι 



κατήγοντο  από τους τουρανο-τουρκικής καταγωγής Πετσενέγκους (ή 
Πατσινάκες ή Πατζινακίτες). 
 

Όμως ποιοι ήσαν οι Πετσενέγκοι ; Ημινομαδικός λαός τουρανικής καταγωγής 
που εκινήθη περί τον 8ον  αιώνα από τον Βόλγα προς την Δύση και 
ενεφανίσθη στις περιοχές βορείως του Ευξείνου Πόντου κατά τον 9ον αιώνα . 
Εσυγγένευαν με τους διαβοήτους Κουμάνους, με τους οποίους ομιλούσαν την 
ιδία γλώσσα. Συμφώνως προς τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, 
διεκρίνοντο σε 8 φυλές και 40 φατρίες, ζούσαν δε μεταξύ Δουνάβεως και 
Δνειπέρου (10ος  αιών). 
 
Οι Πετσενέγκοι διενεργούσαν συνεχείς σφοδρές ληστρικές επιδρομές εναντίον 
του Βυζαντινού θέματος της Χερσώνος, κατά των Ρώσων του Κιέβου, αλλά 
και κατά των Βουλγάρων της ποταμίας οδού του Δνείπερου. Επίσης υπήρξαν 
πρόθυμοι αγοραίοι σύμμαχοι των Βυζαντινών, των Ρώσων και των 
Βούλγαρων, στις μεταξύ τους συγκρούσεις. Τον 11ον  αιώνα, επεχείρησαν 
αλλεπάλληλες επιδρομές εναντίον της Αυτοκρατορίας  (1036, 
1040,1046,1049,1059)  
 

Η εμφάνιση των στο ιστορικό προσκήνιο των Κουμάνων - Πολοβτσιανών, του 
συγγενικού λαού των Πετσενέγκων τον 12ον  αιώνα και η παρουσία τους στην 
περιοχή βορείως του  Ευξείνου Πόντου, είχε ως αποτέλεσμα την παρακμή και 
την βαθμιαία εξαφάνιση των Πετσενέγκων από το προσκήνιο. Ενωρίτερον, 
είχαν υποστεί ισχυρότατο πλήγμα από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι ως 
σύμμαχοι των Κουμάνων τους συνέτριψαν στη μάχη του Λεβουνίου, κοντά 
στον Έβρο ποταμό (1091). Επικεφαλής του Βυζαντινού στρατού, ήταν ο ίδιος 
ο Αυτοκράτωρ Αλέξιος Α’ Κομνηνός. 
 

Ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος γράφει,   ότι  όσοι 
Πετσενέγκοι επεβίωσαν, εστράφησαν  προς την Σαρδική (νυν Σόφια) και εν 
τέλει συνεχωνεύθησαν με τους Βουλγάρους, αλλά και τους Ούγγρους. Από τα 
προαναφερθέντα  στοιχεία καταδεικνύεται  πως  πλην της απωτέρας κατά το 
παρελθόν καταγωγής, απολύτως ουδεμία περαιτέρω του 11ου αιώνος σχέση 
των Τούρκων υπήρξε με τους Πετσενέγκους άρα και, κατά συνέπεια, πολύ 
περισσότερον με τους Πομάκους. 

Μάλιστα οι Οθωμανοί ονόμαζαν τους Πομάκους «’Αχριάν», εκ της 
παραφθοράς  του όρου Αγριάνες. Μεταξύ των  Πομάκων και των Τούρκων, 
υπήρχεν έως περίπου το 1960, έντονη αντιπαλότης. Εθεωρείτο σπουδαίο 
γεγονός για τους Τούρκους της μειονότητος εάν μια Πομάκα …. Καταντούσε 
νύφη σε τουρκική οικογένεια. Τα διαχειριστικά, στρατηγικά, διπλωματικά και 
γεωπολιτικά τερατώδη λάθη της ελληνικής πολιτείας, συνετέλεσαν ισχυρότατα 
στο να εμφανίζονται οι Τούρκοι ως τάχα «αδελφοί»  και ….  προστάτες των 
ομοθρήσκων τους Πομάκων. Το ότι οι Πομάκοι, σχεδόν βεβαίως, είναι 
απόγονοι των αρχαίων Αγριάνων, προκύπτει και από το ότι «… μία από τις 
τρεις θρησκευτικές αιρέσεις στις οποίες κατανέμεται η φυλή των Πομάκων 
φέρει ειδικώς το όνομα ‘’Αγριανοί’’ που τους χωρίζει από τους άλλους 
ομοεθνείς τους…», όπως καταγράφει ο σημαντικότατος λαογράφος και 
βαλκανιολόγος μαχητής του Μείζονος Ελληνισμού Δημήτριος Βογαζλής ο 
Φιλιπποπολίτης, στον 12ο τόμο του περιοδικού «Αρχείο του θρακικού 
λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού» και επίσης καταμαρτυρεί στο πόνημά 
του «Φυλετικές και εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία» 
(1954) 



Καταγράφονται επίσης αυτονομιστικές ενέργειες των Πομάκων : Η πρώτη 
προσπάθεια των Πομάκων για αυτονόμηση, έγινε το 1879. Τον προηγούμενο 
χρόνο, με την διαβόητο Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, οι περισσότεροι 
Πομάκοι ενετάσσοντο στην υπό ίδρυση τεραστία Βουλγαρική Ηγεμονία. 
Ολίγοι εξ αυτών, παρέμειναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Πομάκοι 
εκινήθησαν για την αυτονόμηση της περιοχής τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 
Ευτυχώς, με τις αποφάσεις του επακολουθήσαντος Συνεδρίου του Βερολίνου, 
το βουλγαρικόν κράτος – τέρας, παρέμεινε απραγματοποίητος χάρτινος  
εφιάλτης. 
 
Το 1913, μετά τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, παρά το ότι ο νικηφόρος Ελληνικός 
Στρατός απελευθέρωσε την Θράκη, με την Συνθήκη του Βουκουρεστίου η 
Δυτική Θράκη ….. παρεχωρήθη στην Βουλγαρία. Οι Πομάκοι εζήτησαν την 
αυτονόμηση της περιοχής της Ροδόπης και την μη ένταξή της στην 
Βουλγαρία, όμως δεν το κατόρθωσαν. Το 1919, με τη Συνθήκη του Νεϊγύ, 
καθορίσθησαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όπως αυτά ισχύουν μέχρι 
σήμερα. Τότε διεξήχθη έγινε δημοψήφισμα στον Εχίνο, για το αν οι Πομάκοι 
προτιμούν να ενταχθούν στην Ελλάδα ή τη Βουλγαρία. Σχεδόν το σύνολον 
των Πομάκων, εψήφισε την ένταξή τους στο ελληνικόν κράτος. Και πάλιν 
όμως το αίτημα τους δεν έγινε αποδεκτό. 
 
Μετά το τέλος του Β' Μεγάλου Πολέμου, στο Συνέδριον Ειρήνης των 
Παρισίων (1946), επαρουσιάσθησαν εκεί ως εκπρόσωποι των Πομάκων, οι 
Χαμβδή Χουσεΐν Φεχμή Μπέης και Χακή Σουλεϊμάν Μπέης, οι οποίοι και  
εζήτησαν την «απόσπασή» τους από την Βουλγαρία και την άμεσο ένταξή 
τους στην Ελλάδα. Η άφιξή τους ήταν κάπως καθυστερημένη, και η Ελλάδα 
δεν μπόρεσε να τους υποστηρίξει όπως έπρεπε. Έτσι δεν επέτυχαν τον 
σκοπόν τους. Κατά το ίδιον έτος, επεσκέφθησαν τις Η.Π.Α. και την εκεί έδρα 
του νεοσυστάτου Ο.Η.Ε., επιζητούντες να ενταχθούν στην Ελλάδα και οι 
Πομάκοι της Βουλγαρίας. Μάλιστα ο αμερικανικός τύπος, έγραψεν τότε: «Από 
την Ουάσινγκτον αναγγέλθηκε ότι αντιπρόσωποι μιας φυλής που ιστορείται 
από της προ του Μεγάλου Αλεξάνδρου εποχής, έφτασαν στην πρωτεύουσα 
για να επιδιώξουν την ελευθερία των Πομάκων, ενός λαού που κατοικεί στη 
Ροδόπη, μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας». 
 
«Ο διευθυντής ραδιοφωνικού σταθμού της Ουάσινγκτον, ανέφερε στη 
διάρκεια εκπομπής, τα εξής: «Ένα ακόμα πρόβλημα μειονότητας 
παρουσιάστηκε σήμερα στο πρόσωπο των Πομάκων, οι οποίοι είναι αρχαία 
ελληνική φυλή, ιστορούμενη από της προ του Μεγάλου Αλεξάνδρου εποχής. 
Οι Πομάκοι είναι μουσουλμανικός λαός που κατοικεί στη Ροδόπη…» [Από το 
άρθρον του εκ Γυθείου αειμνήστου καθηγητή Μεσαιωνικής και Νεωτέρας 
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιον Αθηνών Αποστόλου  Δασκαλάκη (1903-1982) 
στην εφημερίδα «Έθνος»  της 17ης Δεκεμβρίου 1947] 
 
Αξίζει να παρατεθεί εδώ τι περιέχεται στην Συνθήκη της Λωζάνης για τις 
μειονότητες στην Πατρίδα μας. Στο άρθρον 45  της Συνθήκης, γράφεται : «Τα 
αναγνωρισθέντα δια των διατάξεων τους παρόντος Τμήματος δικαιώματα εις 
τας εν Τουρκία μη μουσουλμανικάς μειονότητας, αναγνωρίζονται επίσης υπό 
της Ελλάδος εις τας εν τω εδάφει αυτής ευρισκομένας μουσουλμανικάς 
μειονότητας». Σημειωτέον ότι :Το ελληνικό κείμενο, χρησιμοποιεί τον όρο 
«μουσουλμανικές μειονότητες», στον πληθυντικό. Στα πρωτότυπα κείμενα της 
Συνθήκης, στην γαλλική και αγγλική γλώσσα, αναφέρονται αντίστοιχα οι όροι 
«la minorite musulman» και «moslem minority» («μουσουλμανική μειονότης»), 
στον ενικό αριθμό ! 
 



Ολίγον προ της υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάνης, στο νομό Ξάνθης 
ζούσαν 14.824 Πομάκοι, στο νομό Ροδόπης 8.000 Πομάκοι και στο νομό 
Έβρου 675 Πομάκοι (Σύνολον 23.499 Πομάκοι). Το 1951, στο νομό Ξάνθης 
ζούσαν 18.722, στο νομό Ροδόπης 7.213 Πομάκοι και στο νομό Έβρου 657 
Πομάκοι (Σύνολο 26.592 Πομάκοι). 
 
Η Τουρκία η οποία από την πρώτη στιγμή ήρχισε να καταπατεί την Συνθήκη 
της Λωζάνης, επεδίωξε  εξ αρχής να δημιουργήσει εθνική τουρκική μειονότητα 
στην Δυτική Θράκη. Μάλιστα από το 1924 ήδη, ήρχισε τις επίσημες 
διαμαρτυρίες προς την «Κοινωνία των Εθνών» (τον πρόδρομο οργανισμό του 
νυν ΟΗΕ) για εγκατάσταση Ελλήνων προσφύγων σε ….. μουσουλμανικές 
ιδιοκτησίες στη Δυτική Θράκη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το 1930 απεδέχθη την 
ίδρυση τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή, ουσιαστικώς δίχως κανένα 
αντάλλαγμα. Ως γνωστόν ο δόλιος, σκοτεινός και σφόδρα ανθελληνικός ρόλος 
του προξενείου μέχρις τις ημέρες μας, είναι πανθομολογούμενος. 
 
Όμως το μεγαλύτερον λάθος της Ελλάδος στο μειονοτικό θέμα, έγινε το 1953 
από …. την κυβέρνηση του Παπάγου. Μετά από διάβημα του Τζεμίλ Χουσνί 
Ταράν, Τούρκου πρεσβευτή στην Αθήνα, εδόθη … εντολή (sic!), να 
χρησιμοποιείται για την μειονότητα ο όρος «τουρκική» αντί του 
«μουσουλμανική» ! 
 
Μάλιστα, διετάχθη εγγράφως από τον «Γενικό Διοικητή Θράκης» (δηλαδή 
υφυπουργό) Γεώργιο Φεσσόπουλο (απόστρατο στρατηγό!) η άμεση 
αντικατάσταση πινακίδας σχολείου στο χωρίον Άρατος! [Εζητήθη η επιγραφή 
«Μουσουλμανικόν Σχολείον» να αντικατασταθεί αμέσως…]. Προς τιμήν τους, 
οι Πομάκοι, ηρνήθησαν να εκτελέσουν αυτήν τη διαταγή. Μόνο ένα από τα 76 
σχολεία του νομού Ξάνθης, (εκείνο του Εχίνου), ήλλαξε την πινακίδα του.  
 
Επίσης, παρά τα όσα προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάνης ,για την  διδασκαλία 
της μητρικής γλώσσας των Πομάκων, αυτό δεν συμβαίνει ! (Η γλώσσα των 
Πομάκων, είναι ένα τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, δημιούργημα της 
συγχωνεύσεως γλωσσικών στοιχείων της ελληνικής, της βουλγαρικής και της 
τουρκικής γλώσσης). Στα πομακικά σχολεία, διδάσκεται ….. η τουρκική 
γλώσσα. 
 
Με την υποστήριξη του Δ' Σώματος Στρατού, ο Πομάκος Ριτβάν Καρά – 
Χότζα, κυκλοφόρησε το 1995, το πρώτο Πομακο – Ελληνικό λεξικό. Από τότε, 
μέχρι σήμερα, το λεξικό αυτό έχει γνωρίσει πολλές αναθεωρημένες εκδόσεις, 
με πιο πρόσφατη αυτή του 2017 ως: (Βασικό Μορφολογικό) «Λεξικό της 
Πομακικής», περιέχον 50.000 λημματικές καταχωρήσεις. 
 
Όσον αφορά στην βιολογική – ανθρωπολογική ιδιοσυστασία των Πομάκων,  
το DNA τους, επιβεβαιώνει με τον πλέον αδιάψευστον τρόπο ότι οι Πομάκοι 
«ευρίσκονται γενετικώς πλησιέστερον προς τους Ευρωπαίους και τους 
Έλληνες» και ότι οι γενετικώς πλησιέστερες προς αυτούς ομάδες, είναι σαφώς 
οι Έλληνες και οι Βούλγαροι  και ασφαλώς όχι οι Τούρκοι. 
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Σχετικώς  με την καταγωγή των Πομάκων υφίστανται  διάφορες θεωρίες, 
πρέπει όμως να δηλωθεί εκ προοιμίου ότι καμία εξ αυτών δεν ημπορεί να 
κριθεί επιστημονικώς ως απολύτως στερεά και αδιαμφισβήτητος, επειδή αφ’ 
ενός ελλείπουν τα πλήρη απαραίτητα αδιάψευστα τεκμήρια για την επαρκή 
και αρτία υποστήριξή τους και αφ’ ετέρου οι ποικίλες εικασίες αποτυπώνουν 
συνήθως τα στοχευόμενα πολιτικά ενδιαφέροντα των εισηγητών τους. Είναι  
γεγονός ότι όλες οι χώρες όπου ζουν οι Πομάκοι διεκδικούν και την εθνική 
τους καταγωγή: Τόσον η Βουλγαρία και η Τουρκία, όσον και η Ελλάς, έχουν 
διεκδικήσει ως ομοεθνείς τους Πομάκους, παρουσιάζουσες διαφορετικά 
ιστορικά στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τους αντιστοίχους εθνικούς 
μύθους προσεταιρισμού τους. 
 
Πρωτίστως θα ιδούμε τι λέγουν οι αρχαίοι ιστορικοί. Τις αρχαιότερες 
μαρτυρίες περί των Αγριάνων ή Αγρέων ή Αγραιών, τις αντλούμε από τον 
Θουκυδίδη και τον Θεόπομπο: 
 
«Θουκυδίδου ξυγγραφή»  Β’: 
 
95.1/ «….Σιτάλκης ὁ Τήρεω Ὀδρύσης Θρᾳκῶν βασιλεὺς ἐστράτευσεν ἐπὶ 
Περδίκκαν τὸν Ἀλεξάνδρου Μακεδονίας βασιλέα καὶ ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ 
Θρᾴκης» - «… ο Οδρύσης Σιτάλκης, υιός του Τήρεω, βασιλεύς των Θρακών, 
εξεστράτευσεν εναντίον του Περδίκκα, υιού του Αλεξάνδρου, βασιλέως της 
Μακεδονίας, και των πόλεων της Χαλκιδικής»  
96.3/ «…  ἀνίστη δὲ καὶ Ἀγριᾶνας καὶ Λαιαίους καὶ ἄλλα ὅσα ἔθνη Παιονικὰ ὧν 
ἦρχε καὶ ἔσχατοι τῆς ἀρχῆς οὗτοι ἦσαν· μέχρι γὰρ Λαιαίων Παιόνων καὶ τοῦ 
Στρυμόνος ποταμοῦ, ὃς ἐκ τοῦ Σκόμβρου ὄρους δι’ Ἀγριάνων καὶ Λαιαίων ῥεῖ  
…» -«Εκάλεσεν ακόμη υπό τας σημαίας του τους Αγριάνας και τους Λαιαίους 
και όλα τα Παιονικά φύλα, επί των οποίων εβασίλευε, και τα οποία ήσαν οι 
τελευταίοι προς το μέρος τούτο υπήκοοί του. Διότι εις την επικράτειάν του 
περιλαμβάνονται και οι Λαιαίοι Παίονες και ο ποταμός Στρυμών, ο οποίος 
πηγάζει από το όρος Σκόμβρον και διασχίζει την χώραν των Αγριάνων και 
Λαιαίων…». [Οι Παίονες ήσαν λαός που κατοικούσε στην αρχαία Μακεδονία 
και στην Θράκη. Αρχικώς κατοικούσαν στην άνω κοιλάδα του Αξιού και στην 



δυτική Ιλλυρία, και αργότερον επεξετάθησαν στις Βοττιαία και Ημαθία, μέχρις 
του Στρυμόνος.] 
 
«Αγρίαι αρσενικώς, έθνος Παιονίας μεταξύ Αίμου καί Ροδόπης… Λέγονται καί 
Αγράϊοι τετρασυλλάβων και Αγριείς, ώς Θεόπομπος.», («Fragmenta 
Historicorum Graecorum» βιβλίον Β’, 44 – των Karl καί Theodor Müller, 
εκδόσεις Firmin Didot, Παρίσι 1841, σελ. 285). Ο Θεόπομπος σημειώνει ότι οι 
Αγριάνες ήσαν εξαιρετικοί ακοντιστές, περιζήτητοι στον στρατό των Δρυσσών, 
των Αθηναίων και των Μακεδόνων. [Ο Θεόπομπος ο Χίος (378/377 π. Χ.), 
ήταν αρχαίος Έλλην ιστορικός και ρήτωρ].  
 
Οι Αγριάνες ήσαν μία από τις πενήντα φυλές της Θράκης τις οποίες αναφέρει 
ο  μέγας γεωγράφος Στράβων ο Αμασειεύς, όπως οι Βησσοί στην βόρειο 
Ροδόπη, οι Δίοι στην Ανατολική και οι Αγριάνες στην Δυτική Ροδόπη. Ο 
«Πατήρ της Ιστορίας» Ηρόδοτος μας πληροφορεί ότι οι Αγριάνες κατήγοντο 
από τους αρχαίους Σάτρες, ένα θρακικό φύλο, το οποίο δεν υπετάγη ποτέ σε 
κανέναν. [ Οι Σάτρες ήσαν πολεμική θρακική φυλή που κατοικούσε πέραν του 
Παγγαίου επί υψηλοτάτων ορέων. Ο Ηρόδοτος εθαύμαζεν τον ηρωισμόν 
τους, με τον οποίον διετήρησαν την ανεξαρτησίαν τους, όπως άλλωστε και οι 
Αγριάνες και οι Οδόμαντες. Οι Σάτρες ελάτρευαν τον Βάκχο. Σε υψηλότατη 
κορυφή της οροσειράς υπήρχε το μαντείον του Διονύσου, το οποίον και 
απετέλει το γενικό προσκύνημα των Θρακών.]  
 
Βεβαίως η θεμελίωση της απόψεως ότι οι Πομάκοι είναι ευθέως απόγονοι των 
θρακοελληνικών φυλών, δεν προκύπτει μόνον από τις αναμνήσεις περί την 
εποχήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά επίσης και από τις απόψεις και από 
τις μελέτες όλων των κατοπινών ιστορικών που ησχολήθησαν με το θέμα. 
 
Ο σημαντικός Έλλην λόγιος, διπλωμάτης και ιστορικός του 13ου  αιώνος 
Γεώργιος Ακροπολίτης (1217-1282 μ.Χ.) στο σπουδαίον έργο του «Χρονική 
Συγγραφή», υποστηρίζει ότι κατά την εποχήν του ολόκληρος η περιοχή της 
Ροδόπης ονομάζετο θέμα «Αχρίδος» και κατοικείτο από απογόνους των 
Ελληνοθρακών Αγριάνων. Η παράδοση για την απ’ ευθείας καταγωγή των 
Πομάκων από τους Ελληνοθράκες Αγριάνες ήταν τόσον ζωντανή ώστε, και 
μετά την τουρκική κατάκτηση της μείζονος περιοχής τους κατά τον 14ον  μ.Χ. 
αιώνα, οι Τούρκοι τους ονόμασαν «Αχριάν». 
 
Ο μέγας ελληνολάτρης λόγιος και ιατρός Κωνσταντίνος Κουρτίδης στον Α’ 
τόμο  των «Θρακικών» (1932), γράφει: «Θεωρούμεν απογόνους των αρχαίων 
Θρακών τους Πομάκους, την ρωμαλαίαν και πολεμικήν της Ιστορίας φυλήν, ή 
όποια ώς άλλο ξεχωριστό φύλο κατοικεί εις την νότιαν Ροδόπην. Φαίνεται ότι 
οί Πομάκοι, κατ’ αρχάς εξεσλαυΐσθηκαν, κατόπιν εξισλαμίσθησαν, πλην όμως 
διετήρησαν ώς γλώσσα σλαυικόν τι ιδίωμα…». 
 
Επίσης πολλοί ξένοι μελετητές, όπως ο Τσέχος γλωσσολόγος, ιστορικός και 
εθνογράφος Λεοπόλδος Γκάϊτλερ (1847-1885) στο βιβλίον του, «Παραδόσεις 
και άσματα των Πομάκων» αναγνωρίζουν ότι οι Πομάκοι είναι απόγονοι των 
Αγριάνων και τους αποδέχονται ως απογόνους των αρχαίων Θρακών. Και 
κατά τους Ρουμάνους επιστήμονες, οι Πομάκοι θεωρούνται κατάλοιπον   
αρχαίου θρακικού φύλου, το οποίον διαδοχικώς εξερωμαΐσθη, εξεσλαβίσθη 
και εξισλαμίσθη. 
 
Ημπορούμε λοιπόν να ειπούμε, ότι συμφώνως προς τις έρευνες των 
εθνολόγων, οι Πομάκοι είναι απόγονοι των αρχαίων Θρακών. Τόσον στην 
Ελλάδα όσον και στη Βουλγαρία κατεβλήθησαν  προσπάθειες διεκδικήσεως 



της καταγωγής των Πομάκων με εξετάσεις ποικίλων δεικτών αίματος. Την 
περίοδο 1969-71 ο Νικόλαος Ξηροτύρης (τότε βοηθός ιατρικής από το ΑΠΘ, 
νυν καθηγητής στην έδρα Εθνολογίας στο Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης)  
κατά την στρατιωτική του θητεία στην παραμεθόριο προέβη σε αιματολογικές 
έρευνες σε πομακοχώρια της Ξάνθης με σκοπό να αποδείξει την 
Ελληνικότητα αυτών. Τα αποτελέσματα της αιματολογικής ερεύνης του 
εδημοσιεύθησαν ως διδακτορική διατριβή στο ΑΠΘ, όπου μαζί με 
«αρχαιολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά και γλωσσολογικά«» δεδομένα 
καταδεικνύουν ότι οι Πομάκοι είναι αυτόχθονες Θράκες (Αγριάνες πολεμιστές 
του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου). [Τα πορίσματα της ερεύνης του 
Ξηροτύρη, καθώς και άλλες ανάλογες υποθέσεις Τούρκων που αναφέρονται 
σε Τούρκο-Κουμανική καταγωγή των Πομάκων, αμφισβητούνται  και 
θεωρούνται εν μέρει αναξιόπιστα]. 
 
Οι Βούλγαροι ιστορικοί θεωρούν τους Πομάκους εξισλαμισμένους 
Βούλγαρους και στηριζόμενοι βασικά στο γλωσσικό τους ιδίωμα, τους 
διεκδικούν ως Βουλγάρους. Μάλιστα κατά την περίοδο της κομμουνιστικής 
Βουλγαρίας εχρηματοδοτήθησαν αφειδώς έρευνες με σκοπό να παρουσιαστεί 
πως ότι οι Πομάκοι είναι εθνικώς Βούλγαροι - Σλάβοι χριστιανοί οι οποίοι στο 
παρελθόν υιοθέτησαν το Ισλάμ. Στην Βουλγαρία οι Πομάκοι δεν 
αναγνωρίζονται ως χωριστή μειονότης, αλλά μόνον ως Βούλγαροι. Οι 
Βούλγαροι υποστηρίζουν επίσης ότι, οι Πομάκοι είχαν Βουλγαρική συνείδηση 
αλλά λόγω της (όντως ανεπαρκούς έως βλακείας) πολιτικής της Ελλάδος, τα 
τελευταία 60 περίπου έτη, έχουν αποκτήσει την Τουρκική συνείδηση. 
 
Στην Βουλγαρία το 1994 και συγκεκριμένως στο νοσοκομείο της πόλης Στάρα 
Ζαγόρα μια ομάς Βουλγάρων ιατρών διενήργησεν αιμοληψία από Πομάκους 
και εν συνεχεία απέστειλε το αίμα σε εργαστήριο στα Σκόπια με σκοπό να 
αποδειχτεί ότι η Πομάκοι είναι καθαρώς Βουλγαρικής εθνοφυλετικής 
καταγωγής. Το γεγονός αυτό προεκάλεσε σκάνδαλο στην Βουλγαρία. 
 
Οι Πομάκοι λόγω της γειτνιάσεως με τους Σλάβους και της συνεχούς επαφής 
και των συναλλαγών με τους Βουλγάρους έμαθαν τη γλώσσα τους, ενώ και η 
Πομακική γλώσσα επηρεάσθηκε από αυτήν. Μάλιστα οι συνήθεις βουλιμικές 
«ιστορικές ύαινες» Σλαβομακεδόνες  ιστορικοί υποστηρίζουν ότι οι Πομάκοι 
είναι …. Σλαβομακεδόνες  (!) οι οποίοι ησπάσθησαν βιαίως το Ισλάμ από τους 
Τούρκους. 
 
Σημειωτέον ότι οι Βούλγαροι σχεδόν εξεβουλγάρισαν τους κατοικούντες στα 
εδάφη τους Πομάκους, ενώ οι Τούρκοι, επειδή δεν ημπορούν να δράσουν 
αναλόγως στην Βουλγαρία εστράφησαν προς την παραπαίουσα Ελλάδα. Η 
συνεχής και επίμονος πλύση εγκεφάλου, που εξασκείται στους Πομάκους 
άλλοτε από την Βουλγαρία και άλλοτε από την Τουρκία, συνοδευομένη από 
την μόνιμο ηλιθιώδη και μειοδοτική αδιαφορία της επισήμου «ελλάδος», έχει 
συντελέσει, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν χάσει τις εθνικές τους ρίζες και 
πλέουν στο σκληρό ρεύμα της ιστορίας, δίχως την σωτήριο πυξίδα ενός 
μείζονος εθνικού προσανατολισμού. 
 
Στην αυγή της ιστορίας τους οι Πομάκοι ονομάζοντο Αγριάνες και καταφανώς 
ένεκα τούτου οι Τούρκοι τους αποκαλούσαν Αχριάν.  Το γεγονός αυτό, αφ’ 
εαυτού,  μας πείθει ότι κατά τα έτη 1365-1370, ήταν ακόμα ζωντανή στους 
Πομάκους η ανάμνηση της καταγωγής τους από την Ελληνοθρακική φυλή των 
Αγριάνων, οι οποίοι κατοικούσαν από την Ξάνθη έως τον Όρβηλο. Οι Πομάκοι 
είναι λοιπόν μία γηγενής φυλή γεωργοκτηνοτρόφων και υλοτόμων πού 
κατοικούν έκπαλαι στα ορεινά και ημιορεινά εδάφη της Ροδόπης. 



 
Είναι μια εθνοφυλετικώς ομογενής μας  λαϊκή κοινότης, η οποία ζει σε πενία  
και αμάθεια, ένα τμήμα του Λαού μας πού έχει απωλέσει την μνήμη του 
εαυτού του και της ταυτοτικής του υπάρξεως. Συνεπώς με αυτήν την 
συγκεχυμένη και συγχυτική κατάσταση των πραγμάτων, υπήρξεν  εύκολο να 
εύρουν πρόσφορον έδαφος  στο «Πομακικό ζήτημα», όλες οι ενδιαφερόμενες 
ανθελληνικές ξένες προπαγάνδες. 
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Το χριστιανικόν παρελθόν της μείζονος περιοχής την οποίαν σήμερον 
αποκαλούμε συλλήβδην «Πομακοχώρια» μαρτυρείται και βεβαιούται σαφώς 
από την προφορική παράδοση των Πομάκων. Χαρακτηριστική είναι η 
παράδοση της ομαδικής αυτοκτονίας των γυναικών και των κορασίδων 
(παράδοση αντίστοιχος με τον ηπειρωτικό χορό του Ζαλόγγου), ώστε να μην 
«πέσουν» στα χέρια των βαρβάρων Τούρκων. Αυτή η  παράδοση αναφέρεται 
σε πολλές περιοχές στα φερόμενα ως «Πομακοχώρια» της Ξάνθης : Στην 
θέση Μόμσκι Κάμεν βορείως του χωρίου Ωραίον, στην Γλαύκη ένας απότομος 
γκρεμός που οι κάτοικοι της Γλαύκης ονομάζουν Γκουλέμ Κάμεν («μεγάλος 
βράχος»), στο Μόμτσκι Κάμεν («βράχος της κορασίδος») βορείως της 
Κοτάνης (όπου συμφώνως προς την παράδοση αυτήν, από τον βράχο αυτόν 
ηυτοκτόνησαν οι κορασίδες του χωρίου προσδεδεμένες μεταξύ τους με τις 
κόμες τους), στην τοποθεσία Μαρίνα εγγύς της Αιώρας, στον βράχο Τσερβέν 
Κάμεν στην Μάνταινα, όπου η ονομασία που δίδεται στον αντίστοιχο βράχο 
είναι «Τσερβέν Κάμεν» («ερυθρός βράχος»), καθώς και εγγύς του χωρίου 
Πάχνη, σε κορυφή ύψους 1100 μέτρων με απόσταση μιας περίπου ώρας 
βορειοανατολικώς  της Πάχνης. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αναφέρεται 
ότι κατά το παρελθόν ευρέθησαν διάφορα αντικείμενα (όπως π.χ. δακτυλίδια) 
στην βάση των προαναφερομένων κρημνών. Αντίστοιχες παραδόσεις 
συναντάμε  και στα «Πομακοχώρια» της  νυν Βουλγαρίας. [Τέτοιες τοποθεσίες 
υπάρχουν στο Σμόλιαν (βράχος Νεβιάστα), στη Σιρόκα Λάκα και εγγύς του 
Ζλάτογκραντ (Μόμιν Κάμεν)]. 
 



 Σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρεται ότι μικρές Πομακοπούλες προετίμησαν 
να κρημνισθούν από έναν βράχο για να αποφύγουν την σύλληψη από τους 
Τούρκους. Η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα κύκλο αναλόγων 
παραδόσεων οι οποίες ανάγονται χρονολογικώς στην περίοδο του 
εξισλαμισμού των Πομάκων της οροσειράς της Ροδόπης. 
 

Πολλές χριστιανικές συνήθειες παρέμειναν στην συνείδηση των Πομάκων. Η 
θρησκευτική εορτή του Αγίου Γεωργίου εορτάζεται έως και σήμερον στις 
Θέρμες. Επίσης πολλά νοικοκυριά «σταυρώνουν» το βρέφος στο λίκνο του  
πριν αποκοιμηθεί, όπως επίσης και την ζύμη.  Κατά τον σπουδαίο 
βαλκανολόγο Τσέχο ιστορικό και γλωσσολόγο του περασμένου αιώνος 
Λεοπόλδο Γκάϊτλερ, ο Άγιος Δημήτριος είναι ο πλέον αγαπητός από 
«μηχανής θεός»  των Πομάκων για όλες τις δύσκολες στιγμές τους. 
 
Επαινείται επίσης το «χρυσό βιβλίο»  (ήτοι το Ευαγγέλιον), οι σταυροί, όπως 
και η μεταστροφή προς τον χριστιανισμό και η ανέγερση εκκλησιών και 
μοναστηρίων. Όλα αυτά τα εξυμνούν ….. οι μωαμεθανοί Πομάκοι.  Επίσης, 
μέχρι την απελευθέρωσή τους από τα ελληνικά στρατεύματα, πολλοί ήσαν οι 
κρυπτοχριστιανοί Πομάκοι. Το κύριον όνομα Ηλίας είναι ιδιαιτέρως 
διαδεδομένο μεταξύ των Πομάκων του Εχίνου και της Κοτύλης. Όταν το 1912 
η Ροδόπη κατελήφθη από τους Βουλγάρους εξεδηλώθη βιαία απόπειρα 
αναχριστιανισμού των Πομάκων, οπότε (όπως ήταν φυσικό) ο πληθυσμός 
τους αντέδρασε, στην βιαία  προσπάθεια αλλαγής  συνειδήσεως. 
 
Ο θεμελιώδης πραγματικός λόγος του εξισλαμισμού των κατοίκων των 
Βαλκανίων υπήρξεν η σφοδρά επιθυμία απαλλαγής από την δυσβάστακτο 
φορολογία. Αξίζει να αναφερθεί μία σχετική μαρτυρία από τον 16ον  αιώνα. 
Κατά την επίσκεψη του μοναχού Παχωμίου Ρουσάνου στην Ξάνθη, περί το 
1550, εξ έως εννέα χωρία της ορεινής Ξάνθης είχαν ήδη στραφεί στο Ισλάμ. 
Αυτός ο  διακεκριμένος λόγιος επισημαίνει ότι πάμπολλοι  χριστιανοί εκ των 
χωρίων της ορεινής Ξάνθης κατέστησαν μουσουλμάνοι «διά τα τέλη», δηλαδή 
με σκοπό να αποφύγουν τους φόρους που επέβαλαν οι Οθωμανικές αρχές 
στον χριστιανικό πληθυσμό. Επίσης μας πληροφορεί ότι οι εξισλαμισθέντες 
κάτοικοι της ορεινής Ξάνθης τον 16ον αιώνα ησχολούντο με την καλλιέργεια 
δημητριακών, την κτηνοτροφία και το εμπόριον ξυλείας, κατήρχοντο δε  από 
τα χωρία τους στην πόλη της Ξάνθης για να πωλήσουν ξυλεία και δαμάσκηνα. 
Το κείμενο της εν λόγω σημαντικής μαρτυρίας έχει ως εξής: 
 
«Εν τοις αυτοίς ορίοις πλησίον ορειναί τινές κώμαι βουλγαρικαί ποτέ μετά του 
αυτών ιερέως αυτόμολοι διά τα τέλη προσήλθον τη αθέω θρησκεία, και έστι 
τούτους ιδείν εν κώμει Ξανθεία περιπατούντας και επιφερομένους εν πήραις 
δαδία και ορόμηλα και ταυτ’ ανταλλάττοντας κρόκης και ετέρων χρειών». 
[όρα Σπυρίδωνος Λάμπρου «Νέος Ελληνομνήμων» 1916, τόμος 16ος  σελίδες 
56-57 και Phokion Kotzageorgis «A Greek source regarding the Islamization 
of the population of the mountainous region of Xanthi (mid 16th c.)» - «Περί 
Θράκης», περιοδικό θρακικών σπουδών, τόμος 2:293-297, Ξάνθη 2002)]. 
 
Οι εξισλαμισμοί εσυνεχίσθησαν και μετά τον 17ον  αιώνα και ολοκληρώθησαν 
περί  τα τέλη του 19ου  αιώνος. Στην περιοχή της Ξάνθης, οι πηγές από τα 
Οθωμανικά κτηματολόγια του 16ου  αιώνος μαρτυρούν ότι οι κάτοικοι του 
Ωραίου ήσαν χριστιανοί. Ειδικότερον το 1530 (μουσουλμανικόν έτος Εγίρας 
937) αναφέρονται για το Ωραίον (Yassi-Evran) μόνον 12 μουσουλμανικές 
οικογένειες έναντι 127 χριστιανικών [στο έργο του σπουδαίου καθηγητή της 
Οθωμανικής Ιστορίας  Τayyib Μ. Gökbilgin (1907-1981), «XV-XVI Asirlarda, 
Edirne ve Pasa Livasi, Vakiflar Mükler-Mukataalar», Κωνσταντινούπολη 1952, 



σ. 374-375]. Σημειωτέον ότι το Ωραίον ανεφέρετο από τους ηλικιωμένους 
Πομάκους ως το τελευταίο «Πομακοχώρι» που εξισλαμίσθη. Μάλιστα κάποιοι 
εξηγούν την τουρκική ονομασία του χωριού ως παραφθορά των τουρκικών 
λέξεων en sonra («η πλέον μετέπειτα», «η πλέον ύστερος» – εκ του 
son=τέλος). Συμφώνως προς άλλες μαρτυρίες, η ονομασία Γιασί Ορέν για το 
Ωραίον προήλθεν από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, η οποία υπήρχεν εκεί. 
Στην περιοχή του Ωραίου μέχρις σήμερον διασώζονται πολλά υπολείμματα 
του χριστιανικού παρελθόντος. Αναφέρονται ενδεικτικώς : H «γέφυρα του 
παπά», η «γέφυρα του Σταμάτη», τα ακρώρεια Κωνσταντίνου και Ελένης, το 
χωρίον Θεοτόκος (πομακιστί: «Τεοτόου»). Υπάρχουν πάμπολλα αντίστοιχα 
χριστιανικά τοπωνύμια σε όλα τα πομακοχώρια της Ξάνθης. Βυζαντινός 
οικισμός υπήρχε στο  Μεσεγκούνι, στην θέση Σέλιστε, εγγύς του βυζαντινού 
φρουρίου μεταξύ Μανταίνης-Γλαύκης. Επίσης, στο Μεσεγκούνι, στην θέση 
Κουτλίνατα υπήρχεν εκκλησία επικοινωνούσα οπτικώς με την εκκλησία 
ύπερθεν της  Αιώρας στην κορυφή Ρόντατα. 
 
Σημειωτέα είναι και η άποψη του εκ Θερμών Ξάνθης, διδασκάλου και 
προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων  Ιμάμ Αχμέτ, την οποίαν 
εδημοσίευσε  στην εφημερίδα των Πομάκων «Ζαγάλισα», όπου με άρθρον 
του ανατρέπει την θεωρία που προωθεί μεθοδικώς ο τουρκικός εθνικισμός 
στη Θράκη, δηλαδή ότι τάχα οι «φωστήρες» ….  εκπολιτιστές Οθωμανοί 
διέδωσαν το Ισλάμ στην περιοχή, άρα οι Πομάκοι εξισλαμίσθησαν από 
αυτούς. Κατ’ αυτόν, το Ισλάμ ήλθε στην Θράκη πολύ προ των Οθωμανών, 
από σοφούς μυστικιστές διδασκάλους σούφι της μεγάλης σχολής του 
Χορασάν, οι οποίοι διέδωσαν το Ισλάμ στην αραβική και στην περσική 
γλώσσα και όχι στην τουρκική.  Πολύ αργότερον μετεφράσθησαν στην 
οθωμανική τουρκική θεολογικά βιβλία και κείμενα. Οι Τούρκοι όχι μόνον δεν 
διέδωσαν ως ιεραπόστολοι το Ισλάμ στα Βαλκάνια, αλλά αντιθέτως 
παρεμπόδισαν την εξάπλωσή του εξαιτίας της κτηνώδους βίας που 
εξεδήλωναν συχνότατα. Προ αυτών, οι μεγάλοι διδάσκαλοι του Χορασάν 
(μέσω των οποίων εγεννήθη ο Aλεβιτισμός και διεδόθη σε ολόκληρο την 
χερσόνησο του Αίμου) εκέρδισαν πράγματι τις καρδίες και τους νόες των 
βαλκανικών λαών με την έμπρακτο αγάπη και την αγαθότητά τους. 
 
Αλεβιτισμός: Η λέξη Αλεβίτης σημαίνει κυριολεκτικά «οπαδός του Αλή». 
Αλεβίτης ημπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε, αρκεί να δεχθεί το βαθύτερον 
νόημα του Κορανίου και την πρωτοκαθεδρία του Αλή ως πνευματικού ηγέτη 
του Ισλάμ. Ο Αλή θεωρείται από τους πνευματικούς ερμηνευτές του Κορανίου 
ότι ευρίσκεται υψηλότερον από τον Μωάμεθ στην μεταφυσική πύλη 
(«μπαμπ»). Επίσης, θεωρούν ότι εκείνος υπήρξεν ο βασικός παραγωγός της 
πνευματικής κατευθύνσεως του Ισλάμ. Λέγεται δε ότι ο Προφήτης το είχε 
παραδεχθεί, λέγων  «εγώ είμαι ο δρόμος για τον ουρανό, αλλά ο Αλή 
ευρίσκεται στην πύλη του». 
 
Στην περιοχήν του νομού Έβρου, κατοικούν επίσης οι Κιζηλμπάσηδες 
Πομάκοι. Ονομάζονται, έτσι γιατί είναι αιρετικοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι 
υπεχρεώθησαν μετά τον βίαιο εξισλαμισμόν τους να φορούν «ερυθρό  
σκούφο».  Η αίρεση τους εμφανίζει χαρακτηριστικά κοινά τόσον προς την 
χριστιανική πίστη, όσον και προς τις αρχαίες παγανιστικές μυστηριακές 
τελετές. Ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή Ρούσσας - Μεγάλου 
Δερείου, όπου υπάρχει αποδεδειγμένη συνέχεια ανθρωπίνης παρουσίας 
τουλάχιστον από το 1100 π.χ. Αυτό αποδεικνύεται από την εκεί βραχογραφία 
με τα εγχάρακτα σχέδια αλλά και από τους μεγαλιθικούς τάφους τύπου 
κελτικού Dolmen , που ευρίσκονται στην Ρούσσα.  
 



Εν πάσει περιπτώσει , οι Κιζηλμπάσηδες χιλιάδες χρόνια κρατούν κλειστά τα 
στόματά τους σχετικώς με την μυστηριακή τους λατρεία. Σταυρώνουν το ψωμί 
όταν το κόβουν, κεντούν σταυρούς στο κάτω μέρος των ποδείων τους, πίνουν 
νερό από τα αγιάσματα και επισκέπτονται χριστιανικά εξωκλήσια, τρώγουν 
χοιρινό και πίνουν οινοπνευματώδη σε αντίθεση με τους ομοθρήσκους τους. 
Η γλώσσα τους είναι σλαβική με πάρα πολλές αρχαιοελληνικές λέξεις. Η 
αίρεση αυτή είναι μπεκτασική και η περιοχή όπου κατοικούν περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα χωρία και οικισμούς : Κόρυμβος, Σιδηρώ, Μικρό και Μεγάλο 
Δέρειο, Ρούσσα, Άνω και Κάτω Μικράκιο, Κισσός, Μεσημέρι και Ουράνια. 
 
Μπεκτασήδες-  εντάσσονται στο μείζον ρεύμα του ισλαμικού μυστικισμού, του 
σουφισμού, το οποίον ήνοιξε τον ορίζοντα της σουνιτικής μουσουλμανικής 
κοσμοθεωρίας, διεπλάτυνε και εβάθυνε το θρησκευτικόν βίωμα του ισλαμικού 
κόσμου. 
 
Το εορτολόγιόν τους σύμφωνα με τον Ίμβριο, ισλαμολόγο - τουρκολόγο 
καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Ευστράτιο Ζεγκίνη, 
έχει πολλές ομοιότητες με το χριστιανικό και πολλές από τις εορτές τους 
συμπίπτουν με το παλαιό ημερολόγιον.  Την περίοδον των Χριστουγέννων 
εορτάζουν το «Τζεμ», περιλαμβάνον εξομολόγηση, οινοποσία και χορό, ενώ 
κατηγορούνται ότι τότε προβαίνουν σε οργιαστικές τελετές. Κατηγορούνται για 
αιμομιξία και για την τήρηση ενός παναρχαίου οργιαστικού εθίμου, γνωστού 
ως «σβήσιμο των κηρίων», όπου ομαδικά άνδρες και γυναίκες διασκεδάζουν 
υπό το φως των κηρίων. Μόλις αυτά σβεσθούν επιδίδονται σε οργιασμούς 
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Οι Πομάκοι διακρίνονται  για τρεις μοναδικές ιδιομορφίες 

α) Κατοικούν στο βουνό της Ροδόπης από αρχαιότατης εποχής, 
β) Είναι σχεδόν όλοι τους σήμερα Σουνίτες Μουσουλμάνοι και  
γ)  Έχουν (όπως από αιώνες είχαν) ιδιαίτερη γλώσσα τα Πομάκικα.  



Αυτές οι ανθρωπολογικές – κοινωνικές ιδιομορφίες τους έχουν συχνά 
δημιουργήσει μία σύγχυση στο νου των απλοϊκών Πομάκων, οι όποιοι 
ευλόγως δεν ημπορούν να κατανοήσουν ευχερώς πώς είναι δυνατόν να είναι 
Μουσουλμάνοι …. χωρίς να είναι Τούρκοι, δηλαδή πώς ή θρησκεία και η 
γλώσσα, τους χωρίζουν από τους υπόλοιπους  Έλληνες, αφού είναι 
αυτόχθονες αρχέγονοι Ελληνοθράκες Ροδοπαίοι. 
 
Η πραγματικότης βεβαίως είναι ότι ο μουσουλμανικός «ισλαμισμός» είναι το 
μόνο κοινό σημείον πού συνδέει τους Πομάκους με τους Ασιάτες Τούρκους. 
Είναι όμως γνωστόν ότι, η θρησκεία δεν αποτελεί εθνολογικόν όρο και 
απασχολείται με τις μεταφυσικές ανησυχίες του ανθρώπου, ενώ η Φυλή και το 
Έθνος αναφέρονται στην ισιοασυστασία,  στην μοναδική φυλετική σχέση και 
στην γενετική συγγένεια των ανθρώπων. 
 
Η κοινή θρησκεία ανάμεσα σε διαφορετικά έθνη δεν σημαίνει βεβαίως ότι 
καταργούνται οι εθνολογικές διαφορές μεταξύ των συστατικών λαών τους. Επί 
πλέον, ο ισχυρισμός ότι δηλώνουν Ροδοπαίοι και ότι ζουν στην Ροδόπη επί 
4.000 χρόνια, αποδεικνύει αφ’ εαυτού ότι, δεν έχουν καμία σχέση με τους 
Ασιάτες Τούρκους επιδρομείς – εισβολείς  πού ήλθαν για πρώτην φορά στην 
χώρα των Πομάκων το 1365. 
 
 
Βεβαίως  όπως καταφαίνεται υπάρχει σαφές εν εξελίξει σχέδιον εκτουρκισμού 
των Ελλήνων μουσουλμάνων, το οποίον έχει εξυφανθεί και το οποίον 
εφαρμόζει  μεθοδικώς και δολίως το τουρκικό Προξενείον της Κομοτηνής.  
 
 «…. Βρε Έλληνες πολιτικοί που νομίζετε πως θα γράψετε μόνοι σας την 
ιστορία, πρέπει επιτέλους να το καταλάβετε ότι η μειονότητα στην Θράκη είναι 
ξεκάθαρα Τουρκική !», εδήλωσε το 2016 ο τούρκος κρατικός αξιωματούχος – 
τότε Πρόξενος Κομοτηνής Αλή Ριζά Ακιντζή (τον οποίον διεδέχθη το 2018 ο 
Μουράτ Ομέρογλου), έτσι δε  απεκάλυψε θρασύτατα τον ρόλο, που του είχεν 
αναθέσει το τουρκικόν κράτος, για την Θράκη μας. 
 
Στόχος της τουρκικής διπλωματίας, που προωθείται αναφανδόν από το 
Προξενείον της Κομοτηνής, είναι ο πλήρης εκτουρκισμός της μουσουλμανικής 
μειονότητος, ώστε να αποκτήσει εντελώς τουρκικήν εθνοτική συνείδηση. Στα 
σχέδια τους περιλαμβάνεται και η μεταφορά τουρκογενών μουσουλμάνων 
στον Έβρο (έτσι και αγοράζουν κτήματα και οικίες σε διάφορα ερειπωμένα 
χωρία του Έβρου με χαμηλότοκα δάνεια, που παίρνουν από την Τουρκική 
τράπεζα Ζιραάτ / «Ziraat bankasi»  -  «Γεωργική τράπεζα», η οποία διατηρεί 
καταστήματά της στην Αθήνα, στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη). Μάλιστα, 
υφίστανται αιτήματα του τουρκικού προξενείου προς την Ελληνική Διοίκηση, 
για την ανέγερση νέων τζαμιών σε χωρία της επαρχίας Διδυμοτείχου, εκεί 
όπου ο χριστιανικός πληθυσμός αποτελούσε την συντριπτική πλειοψηφία, 
χωρία που τώρα έχουν ερημώσει λόγω πενίας, αφού πολλοί Έλληνες τα 
εγκατέλειψαν αναζητώντες καλυτέρα τύχη, οπότε  τα κενά, βάσει εκτενούς 
«κεντρικού» σχεδίου, καλύπτουν μεταφερόμενοι τουρκογενείς μουσουλμάνοι. 
 
Οι μέθοδοι εκτουρκισμού των Ελλήνων μουσουλμάνων της Θράκης, οι οποίες 
εφαρμόζονται από δεκαετίες έχουν επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα 
καθώς ημέρα παρ’ ημέρα ολοέν και ολιγότεροι Έλληνες μουσουλμάνοι 
τολμούν να προφέρουν την λέξη «Πομάκος», ενώ κατά την ιδία στιγμή ολοέν 
και περισσότεροι δεικνύουν ότι λησμονούν  ή ακόμη και δεν γνωρίζουν τα ήθη 
και έθιμα των προγόνων τους, δηλαδή την μοναδική πολιτιστική τους 
κληρονομία. Έτσι λοιπόν οι «γείτονες» μας, από πολλά χρόνια πριν, 



εξεκίνησαν την εφαρμογήν του σχεδίου τους στην Θράκη μας, με μοναδικό 
στόχο να καταστήσουν τους εδώ μουσουλμάνους όσον το δυνατόν πιο 
«καθαρούς Τούρκους». Εχρειάζετο ιδιαιτέρα υπομονή και μεθοδικότης, δυο 
στοιχεία δηλαδή που διαθέτει η Τουρκία εν αφθονία. Ήξεραν οι υπεύθυνοι της 
εξωτερικής πολιτικής της γείτονος ότι, για να αισθανθεί ο Έλλην 
μουσουλμάνος ως Τούρκος, έπρεπε να αρχίσει να πράττει στην καθημερινή 
του ζωή ότι και οι Τούρκοι, αυτό δε ακριβώς προσεπάθησαν να επιτύχουν και 
σε έναν πολύ μεγάλον βαθμό το έχουν ήδη επιτύχει. Ένα κλασικό 
χαρακτηριστικό παράδειγμα «ηθολογικής διαφοροποιήσεως» αποτελούν τα 
νυν ονόματα των Ελλήνων μουσουλμάνων, ονόματα που κάποτε ήσαν απλώς 
μουσουλμανικά, προερχόμενα από το ιερό Κοράνιο, ενώ σήμερον τα 
περισσότερα εξ αυτών είναι εντελώς τουρκικά. 
 
Αυτό βεβαίως δεν προέκυψε αυτομάτως, δεν «έγινε από μόνο του» αλλά 
κάποιοι προσεπάθησαν μεθοδικώς και εν μέρει έπεισαν τους μουσουλμάνους 
της Θράκης πως τα μουσουλμανικά ονόματα των παππούδων τους είναι 
«αρχαϊκά», παράταιρα,  «παλιομοδίτικα», οπότε πρέπει να τα αλλάξουν με 
νέα, πλέον … σύγχρονα ονόματα. Έτσι λοιπόν έχουμε φθάσει σε ένα σημείον 
όπου σχεδόν κανείς μουσουλμάνος δεν δίδει στο νεογέννητο τέκνο του το 
όνομα Ιρφάν, Αϊσέ, Εμινέ, Αχμέτ, Χασάν κλπ. διότι το θεωρεί «ξεπερασμένο».  
 
Ένεκα τούτου οι περισσότεροι πλέον επιλέγουν ονόματα τουρκικά για τα 
παιδιά τους, ονόματα όπως Σενγιούλ, Σεβγιούλ, Ερτζάν, Αϊτζάν, 
Γκιουλμπεγιάζ, κλπ, τα οποία δεν έχουν την παραμικρά σχέση με το Κοράνιο 
και γενικότερον με την θρησκεία των μουσουλμάνων.  Επειδή όμως η αλλαγή 
των ονομάτων από μουσουλμανικά σε σαφώς τουρκικά, προφανώς και δεν 
είναι αρκετή για να αισθανθούν ως Τούρκοι οι μουσουλμάνοι της Θράκης, η 
γειτονική μας αρπακτική χώρα μέσω των εδώ πρακτόρων της εφρόντισε 
βεβαίως να εισάγει πολλά ακόμα τουρκικά στοιχεία στην καθημερινότητα των 
Ελλήνων μουσουλμάνων και να αντικαταστήσει πολλά από τα Πομακικά ήθη 
και έθιμα με ανάλογα τουρκικά. 
 
Στους τρέχοντες χαλεπούς  καιρούς της οικονομικής κρίσεως και της μεγάλης 
πτωχείας,  ο καθείς  θα ημπορούσε να φανταστεί πως ο κυριότερος τρόπος 
για να εκτουρκιστούν οι Έλληνες Πομάκοι είναι το χρήμα, μιας και αυτό 
ελλείπει τόσον πολύ σήμερον.  Ωστόσον τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς, 
καθώς τα δολίως διακινούμενα χρήματα  αποτελούν μέρος μόνον της μεγάλης 
πολυεπιπέδου προσπαθείας που καταβάλλει η γείτων, ώστε να παρουσιάσει 
την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης ως τουρκική. Βεβαίως αυτή η 
οικονομική μέθοδος δεν είναι η βασικοτέρα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι 
αναφερόμεθα σε μια χώρα η οποία αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην εξωτερική 
της πολιτική, σε αντίθεση με την ιδική μας χώρα η οποία πράττει το ακριβώς 
αντίθετο. 
 
Ως παράδειγμα αναφέρεται εδώ  ο εορτασμός των γενεθλίων, που είναι μια 
εντελώς ξενοκίνητη συνήθεια για τους Πομάκους μουσουλμάνους. Γνωρίζουμε 
καλώς πως οι Πομάκοι δεν εορτάζουν κάθε χρόνο τα γενέθλιά τους, αλλά 
μόνον μια φορά και αυτή η μοναδική φορά συμβαίνει άπαξ, ολίγες μόνον 
ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού.  Ωστόσον εδώ και σχεδόν μια 
δεκαπενταετία έχουν αυξηθεί ραγδαίως οι μουσουλμάνοι της Θράκης οι 
οποίοι που εορτάζουν τα γενέθλια των παιδιών τους κάθε χρόνο, δηλαδή 
περιέλαβαν στην καθημερινή τους ζωή μιαν ευρωπαϊκή  εκτουρκισμένη / 
«τουρκική» συνήθεια, διότι κατά την σβέση των κηρίων δεν λέγουν το γνωστό 
ελληνικό τραγουδάκι αλλά το αντίστοιχο τουρκικό («Doğum günün kutlu 
olsun»). 



 
Ημπορεί σε κάποιους εξ ημών αυτά τα χαρακτηριστικά να φαίνονται εντελώς 
ασήμαντα και επουσιώδη, δυστυχώς όμως έχουν καθοριστικόν ρόλο στην 
ολισθηρά μεταστροφή των Ελλήνων μουσουλμάνων προς την ασιατική 
γειτονική χώρα των προαιωνίων εχθρών μας. Όταν με κάποιον τρόπο 
κάποιος κατορθώνει να οδηγήσει κάποιον να συμπεριφέρεται ως Τούρκος 
στην καθημερινή του ζωή, είναι απλώς θέμα χρόνου να καταφέρει να τον 
πείσει πως είναι …. Τούρκος. 
 
Παρόμοια παραδείγματα δολίας και υπούλου διεισδύσεως ξένων ή 
ξενοτρόπων ηθών και εθίμων στην καθημερινότητα των Πομάκων υπάρχουν 
πολλά, αλλά όμως αυτό που εδώ ενδιαφέρει δεν είναι τα παραδείγματα καθ’ 
εαυτά, αλλά το αποτέλεσμα το οποίον δυστυχώς είναι ιδιαιτέρως 
βλαπτικότερον  απ’ ότι φανταζόμεθα.   
 
[Ως απόδειξη της λίαν καταστροφικής καταστάσεως σημειώνεται το ακόλουθο 
διαβόητο περιστατικό : Τον Σεπτέμβριον του 2010 το Γαλλικό Τηλεοπτικό 
συνεργείον του καναλιού TF3 εδοκίμασε να τραβήξει πλάνα από το χωριό 
Θέρμες Ξάνθης στα πλαίσια δημιουργίας βίντεο-ρεπορτάζ με θέμα τα 
Πομακικά χωριά της Θράκης. Κατά τα γυρίσματα εσημειώθη εθνοφυλετική 
ένταση όταν εχρησιμοποιήθη η λέξη «Πομάκος». Κάτοικοι της περιοχής 
εναντιώθησαν στα γυρίσματα δηλώνοντες Τουρκογενείς / Τούρκοι. 

Το συνεργείον εζήτησε την βοήθεια του προέδρου του «Πανελληνίου 
Συλλόγου Πομάκων» και διευθυντή της «Ζαγάλισσα» Ιμάμ Αχμέτ. Όταν το 
συνεργείον  έφθασε στις Θέρμες και ήρχισε να τραβά πλάνα, ενεφανίσθη μία 
μικρή ομάς «σεσημασμένων» … τουρκοφρόνων κατοίκων, με επικεφαλής τον 
εντόπιον ιμάμη και εδήλωσαν ότι «οι κάτοικοι δεν είναι Πομάκοι, αλλά Τούρκοι 
και απαγορεύεται να βιντεοσκοπήσουν το σχολείο και το τζαμί».  

Όταν ο κ. Ιμάμ Αχμέτ αντέδρασε, ο ιμάμης ήρχισε να καλεί … απεγνωσμένως 
από το κινητό του  τηλέφωνο … ενισχύσεις από τα γύρω χωριά. Πράγματι, 
εντός ολίγου συνεκεντρώθη ένας τουρκικός μηχανισμός… καταστολής  κυρίως 
από τον Εχίνο και τα Μελίβοια, καθώς και ο δήμαρχος Μύκης Μουσταφά 
Αγγά, ο τότε  αντινομάρχης Τουρκές Χατζημεμίς , ο πρόεδρος Θερμών Χασάν 
Ναζίρ, ο Αχμέτ Χράλογλου…(βοηθός του ψευτομουφτή Ξάνθης), ο δικηγόρος 
του…πλήθους Ιχσάν Καχιγιά και άλλοι με άγριες διαθέσεις κατά του προέδρου 
Ιμάμ Αχμέτ και των μελών του συνεργείου. Και ενώ η ένταση εκορυφώθη 
έφθασαν αστυνομικές δυνάμεις από τον Εχίνο και την Ξάνθη. Οι 
συγκεντρωθέντες απαιτούσαν από το συνεργείο να τους δείξει τα πλάνα που 
ετράβηξε για να τα …λογοκρίνουν (!) και …. να επιλέξουν εκείνοι ποια πρέπει 
να παραμείνουν και ποια πρέπει να διαγραφούν! Οι Γάλλοι καθώς και η 
Ελληνίς δημοσιογράφος που τους εσυνόδευε, εξεπλάγησαν από τις βάρβαρες 
διαθέσεις του πλήθους και τελικά εδέχθησαν να λογοκριθούν τα πλάνα καθώς 
ενώπιον των αστυνομικών αρχών τους …απηγόρευαν την αποχώρηση από το 
χωριό. Οι εκπρόσωποι του μαινομένου όχλου ...ήλεγξαν εξονυχιστικώς τα 
πλάνα και υπέδειξαν ποια πρέπει να «κοπούν», ενώ υπεχρέωσαν το 
συνεργείο να υπογράψει έγγραφο-δέσμευση γραμμένο στα Ελληνικά ότι δεν 
θα προβάλλουν τα πλάνα που έχουν διαγραφεί!  

Ο Ιμάμ Αχμέτ ετήρησε πράγματι  ηρωϊκή στάση διότι παρά τις απειλές του 
όχλου των γενιτσάρων και τις …βλακώδεις παραινέσεις της …. Ελληνικής 
αστυνομίας, ηρνήθη να αποχωρήσει από τον χώρο. Έτσι, υπερησπίσθη την 
τιμή της Ελλάδος και απέτρεψε την δημιουργία επεισοδίου τύπου Ιμίων .  
Μάλιστα απεχώρησεν πέντε ώρες μετά, μόνον όταν το συμβάν είχε λήξει, 



αρνούμενος αστυνομική συνοδεία. Η ελληνοπρεπής στάση του απέτρεψε τη 
δημιουργία τετελεσμένων, έστω και σε συμβολικό επίπεδο. Αυτό ήταν το χρέος 
του ως υπερηφάνου Έλληνος - Πομάκου και το έπραξεν αψόγως.] 

Στην συνήθη ερώτηση είναι πως δύναται να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση, 
υπάρχει  λοιπόν μία απάντηση: Μόνον οι ίδιοι οι Έλληνες Πομάκοι ημπορούν 
να αλλάξουν την υφισταμένη κατάσταση, μόνον οι ίδιοι πρέπει και ημπορούν 
να κατανοήσουν ότι όλα αυτά είναι πολιτικά παίγνια που διενεργούνται εις 
βάρος αυτών και των παιδιών τους. Μόνον οι ίδιοι οι Έλληνες Πομάκοι 
ημπορούν να αναλάβουν την τύχη τους στα ιδικά τους χέρια και ανεπηρέαστοι 
από την δράση σκοτεινών αντεθνικών κύκλων να αποφασίζουν οι ίδιοι για τον 
εαυτόν τους. Εάν δεν το θελήσουν πράγματι οι ίδιοι, τότε ουδείς άλλος 
ημπορεί να τους βοηθήσει. 
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Η απερίγραπτος δυστυχία των Ελλήνων  Πομάκων βαρύνει επί δεκαετίες, εξ 
ολοκλήρου, όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, τις κατά τόπους ελληνικές αρχές 
στην Θράκη, καθώς και όλα τα ελληνικά κοινοβούλια σε όλες τις κομματικές 
τους συνθέσεις. Πρόκειται περί ενός φρικτού αντεθνικού εγκλήματος. Επίσης  
δεν είναι άμοιρος ευθυνών και ο λοιπός ελληνικός πληθυσμός της Θράκης, ο 
οποίος δεν ενδιαφέρεται αν οι «άλλοι» Έλληνες, οι Πομάκοι, που επιζητούν 
και αυτοί να είναι ισόνομοι και φανεροί Έλληνες, απειλούνται να χαθούν στα 
δίκτυα των Τούρκων εχθρών μας, καθώς η «Μητέρα Πατρίς» δεν κάνει τίποτα 
για να τους προστατεύσει, φερομένη ως άσπλαχνη μητριά!  
 
Η συμπεριφορά των ελληνικών κυβερνήσεων προς τους Πομάκους υπήρξεν 
άκρως αρνητική με πολλές και οδυνηρές διακρίσεις εις βάρος τους, χωρίς 
ποτέ να έχουν εκφρασθεί οι όποιες αιτίες θα  ημπορούσαν να δικαιολογήσουν 
αυτήν τη συμπεριφορά. Ίσως μεταπολεμικώς η αιτία ήταν η εύλογη αλλά και 
δυτικοτραφής «κομουνιστοφοβία».  Όμως το αναιμικό «ελλαδικό κράτος» ου 
μόνον  εγκατέλειψε τους Πομάκους, αλλά και έως τούδε τους στέλλει στην 



ασφυκτική αγκάλη της Τουρκίας, η οποία αυτοανεκηρύχθη  «προστάτις» 
δύναμη όλων των Μουσουλμάνων. 
 
Ο 21ος  αιών ηύρε τους Πομάκους διασκορπισμένους στην Βαλκανική, δίχως 
ενιαία εθνοτική ταυτότητα. Μετά την λήξη του Β’ Βαλκανικού πολέμου (1913) 
η Δυτική Θράκη έμεινε στην Βουλγαρία, συμπεριλαμβάνουσα το μεγαλύτερον 
μέρος των Πομάκων.  Το 1923 υπεγράφη στην Λωζάννη η «Σύμβαση περί 
Ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας», από την οποίαν 
εξηρέθησαν όλοι οι Μουσουλμάνοι της δυτικής Θράκης. Για εναπομείναντες 
στην Θράκη Μουσουλμάνους, η Συνθήκη της Λωζάννης προέβλεπε σχολική 
εκπαίδευση  στην μητρική τους γλώσσα, που ουδέποτε εφηρμόσθη 
εμπράκτως για τους Πομάκους και τους Τσιγγάνους, αλλά ίσχυσε μόνον για 
τους τουρκοφώνους. 
 
Οι «Επιτηρούμενες Zώνες» εδημιουργήθησαν το 1936, από την ορεινή Θράκη 
μέχρι την Ήπειρο. Συνεπώς οι κύριες περιοχές κατοικίας των Πομάκων έγιναν 
επιτηρούμενες και ελεγχόμενες με ραβδοφραγές («μπάρες»). Για την είσοδο 
στις περιοχές αυτές εχρειάζετο ειδική άδεια από την Αστυνομία. Οι 
«Επιτηρούμενες Ζώνες» κατηργήθησαν στις 17/11/1995. 
 
Πριν από 100 περίπου έτη, η Ελλάς κατ’ ουσίαν παρητήθη  οικειοθελώς από 
όλα τα δικαιώματα κυριαρχίας επί του  αλλοθρήσκου πληθυσμού (Πομάκοι, 
Τσιγγάνοι - Ρομά) της Δυτικής Θράκης εγκαταλείπουσα αυτόν στην 
«επιμέλεια» της Τουρκίας. Μάλιστα, από την 20/4/1951, με την υπογραφείσα 
«Μορφωτική Συμφωνία» και μολονότι αυτή δεν προέβλεπε να καταστεί η 
τούρκικη γλώσσα επίσημη γλώσσα της μουσουλμανικής μειονότητος στην 
Θράκη, η  ανίκανη και ξενόδουλη «ελληνική» κυβέρνηση είχε δεχθεί αφ’ 
εαυτής  την επέκταση της τουρκικής σε όλα τα μειονοτικά μουσουλμανικά 
σχολεία, όπως και την εφαρμογή σε αυτά του διδακτικού προγράμματος του 
τουρκικού υπουργείου παιδείας!  
 
Στην συνέχεια υπήρξε μια περαιτέρω διεύρυνση υπέρ της τούρκικης πλευράς 
με το «Μορφωτικό Πρωτόκολλο» μεταξύ Ελλάδος - Τουρκίας στις 21/12/1968 
με το οποίον «επετεύχθη» πλήρης εκτουρκισμός της μειονοτικής παιδείας, 
ένας εκτουρκισμός που περιέλαβε το τουρκόφωνο 50% της μειονότητος, αλλά 
και το υπόλοιπο 50% εντελώς ξένο και αλλοεθνές προς τους Τούρκους, όπως 
είναι το λοιπό 35% της μειονότητος (Πομάκοι) και το άλλο 15% (Τσιγγάνοι). 
 
Με συμμάχους την ηλιθιώδη αδιαφορία και την παραλυτικήν ανικανότητα της 
«ελληνικής» διοικήσεως, όπως και την αβυσσαλέα άγνοια και την 
ψυχοπαθολογική σύγχυση των τάχα «αρμοδίων και υπευθύνων» ελληνικών 
οργάνων, οι Τούρκοι επέτυχαν πάρα πολλούς από τους στόχους τους. Έχουν 
κατορθώσει να πείσουν ένα ικανό ποσοστό αφελών Πομάκων της Ελλάδος, 
ότι είναι …. Τούρκοι επειδή είναι Μουσουλμάνοι.  Σημειωτέον ότι προ του Β’ 
Μεγάλου Πολέμου εθεωρείτο βαρυτάτη προσβολή για έναν Πομάκο να 
χαρακτηρισθεί Τούρκος. 
 
Παγκοσμίως ουδεμία χώρα υπάρχει τόσον απεμπολούσα κυριαρχία προς 
άλλην χώρα, και μάλιστα ιδιαιτέρως εχθρική και επεκτατική, ενώ συνεχίζει 
απαράλλακτο την καταστροφική της εθνοαποδομητική πολιτική, δίχως  να 
κατανοεί το θανάσιμον λάθος της. Αποτέλεσμα αυτής της  μαζοχιστικής 
αυτοκαταστροφής  ήταν να προσφέρουμε ολόκληρο την μουσουλμανική 
μειονότητα της Θράκης στους νεο - Οθωμανούς «πασάδες» (παρά την 
φυλετική, γλωσσική και θρησκευτική της ανομοιογένεια). Οι Πομάκοι 
δυστυχώς έτειναν μέχρι τις τελευταίες δύο δεκαετίες να διαμορφώνουν 



στάγδην μιαν ιδιάζουσα τουρκική συνείδηση. Επρόκειτο για ένα είδος 
«σιωπηράς γενοκτονίας», γιατί τα ιδικά μας σφάλματα εξώθησαν τον ομογενή 
μας λαό των Πομάκων (ευρισκόμενο διαρκώς στο στόχαστρο της τουρκικής 
προπαγάνδας) στον βόρβορο του νεοτουρκικού επεκτατισμού. 
 
Στην Θράκη μας οι πράκτορες της Τουρκίας έχοντες εκμεταλλευθεί  εκτενώς 
τις ιδικές μας παραλείψεις επέβαλαν ένα ιδιότυπον καθεστώς ομηρίας των  
μουσουλμανικών πληθυσμών. Τουρκογενείς «Μουσουλμάνοι» προσπαθούν 
να επιβάλλουν στους Πομάκους να μην ομιλούν την μητρική τους γλώσσα. 
Σκοπός της Τουρκίας είναι να εξαφανισθεί η Πομακική και να κυριαρχήσει 
στην (από πάσης απόψεως) ανομοιογενή μουσουλμανική κοινότητα, η 
τουρκική γλώσσα. Το 1954 ετέθη σε ισχύ ο νόμος «Περί τουρκικής 
μειονότητος Θράκης», με τον οποίον η Ελλάς επέβαλε την ονομασία 
«τουρκικός», αντί της ονομασίας «μουσουλμανικός», που αναγνωρίζεται στην 
Συνθήκη της Λωζάννης. Για την συνοχή του ΝΑΤΟ και την επίτευξη 
εθνοβλαβούς «καλού κλίματος» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι ελληνόφωνες 
«ελληνικές» κυβερνήσεις παρέβλεπαν τις παράτυπες και έκνομες κινήσεις του 
τουρκικού Προξενείου της Κομοτηνής, ενώ ενώπιον του βουλγαρικού 
κομμουνιστικού κινδύνου, οι Πομάκοι αφέθησαν στην τουρκική προπαγάνδα. 
 
Στα τζαμιά της Θράκης η ισλαμική θρησκεία χρησιμοποιείται επιτηδείως ως 
όργανον  εξυπηρετήσεως  τουρκικών  εθνικιστικών στόχων  με συνοδούς 
απειλές και άσκηση ψυχολογικής βίας προς όσους ομιλούν για μία διακριτή 
από τους Τούρκους ταυτότητα των Πομάκων ή και των Ρομά – Τσιγγάνων.  Η 
Τουρκία επιδιώκει παντί τρόπω παρέμβασή της στην Θράκη, για να 
παραβλάψει την ελληνική πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας και να την 
υπονομεύσει στοχεύουσα στην αυξανομένη απομόνωση της μουσουλμανικής 
μειονότητος και την οργάνωση και περιχαράκωσή της πέριξ του τουρκικού 
προξενείου της Κομοτηνής. 
 
Επειδή κατά την εποχή του ψυχρού πολέμου οι Πομάκοι υπήρξαν βλακωδώς 
συνώνυμοι των Βουλγάρων και οι Βούλγαροι ήσαν κομμουνιστές, οι 
«αρμόδιοι» έθεταν ακρίτως και την εθνότητα των Πομάκων στους 
κομμουνιστές μόνο και μόνον επειδή η γλώσσα τους είναι συγγενής με την 
βουλγαρική. Αντιθέτως η Τουρκία, η ….. σύμμαχός μας στον νατοϊκό  
συνασπισμό, διέθετε περισσότερα  εχέγγυα ώστε να αναλάβει την 
«διαχείριση» των Πομάκων μουσουλμάνων, αποκτώσα δυνητικό στρατηγικό 
προγεφύρωμα εντός της  Ελλάδος. 
 
Εκουσίως και βλακωδώς ή ακουσίως,  το ψευτορωμαίϊκο ελληνικό κράτος 
προσπαθεί να …. εκτουρκίσει τους ομογενείς μας Ελληνοθράκες  Πομάκους. 
Η Ελλάς δεν κάνει διάκριση στα μειονοτικά σχολεία : Ενώ οι Πομάκοι 
ουδεμίαν έχουν σχέση με τους Τούρκους η τους Τσιγγάνους - Ρομά, τους 
στέλλει στα ίδια μειονοτικά σχολεία και δη με το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα!  
Σε αυτά τα σχολεία έχει ορισθεί ότι η τούρκικη γλώσσα διδάσκεται στους 
πάντες, (Πομάκους, τουρκόφωνους και Ρομά) ως η μοναδική μειονοτική 
γλώσσα, η οποία και διδάσκεται ομού με μιαν ατελή και κατακερματισμένη 
ελληνική γλώσσα (οπότε και ονομάζονται  … «δίγλωσσα»!) 
 
Οι ομογενείς μας Πομάκοι δεν είναι εθνική μειονότης (όπως οι γηγενείς 
Τούρκοι η οι Τσιγγάνοι –Ρομά) αλλά γλωσσική μειονότης, οπότε έπρεπε να 
διδάσκονται την ελληνική και πομακική και όχι την τουρκική!  Η ελληνική 
διοίκηση μετά την λήξη του Συμμοριτοπολέμου επέτρεψε στους Τούρκους 
πράκτορες του Γενικού Προξενείου Κομοτηνής να βοηθήσουν οικονομικώς 
στην αποκατάσταση των Πομάκων, διανοίγουσα έτσι την φρικτή Κερκόπορτα 



του εκτουρκισμού. Επετράπη να έρχονται διδάσκαλοι εκ Τουρκίας στα 
σχολεία της μουσουλμανικής μειονότητος, οι όποιοι ήσαν ουσιαστικώς 
πράκτορες - αξιωματικοί των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων με κύριο καθήκον 
τους στην Ελληνική Θράκη την ανθελληνική προπαγάνδα, την κατασκοπεία 
και τον εκτουρκισμό των Πομάκων. Η ξενόδουλη, αντιφατική και ανερμάτιστη 
ελληνική πολιτική εδημιούργησε σωρεία προβλημάτων στην πομακική 
κοινότητα.  
 
Υφίστανται πελώρια εκπαιδευτικά και μορφωτικά προβλήματα για τους 
Πομάκους. Δεν υπάρχει μέση παιδεία. Δίχως ελληνικά στο δημοτικό δεν 
ημπορούν να παρακολουθήσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Οι ελάχιστοι εξ 
αυτών πού επιθυμούν να σπουδάσουν δεν έχουν άλλη λύση παρά να 
σπουδάσουν στο γυμνάσιο «Τζελάλ Μπαγιάρ» της Κομοτηνής στο οποίον η 
διδασκαλία είναι τουρκιστί. Με το ουσιαστικώς ανύπαρκτο εκπαιδευτικό 
σύστημα δημιουργούμε ανθέλληνες, παρά το ελληνικό τους αίμα,  πολίτες 
«δευτέρας κατηγορίας» , τους οποίους αποκλείουμε από την ελληνική παιδεία 
και τους εξωθούμε στους κόλπους της Τουρκίας (πάμπολλες σχολές της 
Τουρκίας δίδουν διαρκώς ποικίλες υποτροφίες στους Πομάκους). 
 
Το κράτος μας πρέπει επί τέλους να αναλάβει την ιστορική του ευθύνη και να 
συμβάλλει πάσει δυνάμει στην αναχαίτιση του εκτουρκισμού των Πομάκων, με 
βασικό του όπλο την Ελληνική Παιδεία. Όλος ο  πληθυσμός των Πομάκων, 
εκτός της διατηρήσεως της μητρικής τους γλώσσης, πρέπει, καθώς είναι  
γνήσιοι Έλληνες πολίτες, να κοινωνεί και τα της συνόλου Ελληνικής Παιδείας. 
 
Για την αναζωογόνηση και ενεργοποίηση αυτού του πληθυσμού απαιτούνται 
ρωμαλέες πολυεπίπεδες κρατικές ενέργειες, ώστε να εξουδετερωθούν 
πλήρως τα αποτελέσματα των δολίων ενεργειών των πρακτόρων της 
αρπακτικής «γείτονος» χώρας, όπως: 
 

-Ακύρωση της από 20/4/1951, «Μορφωτικής Συμφωνίας» με την 
Τουρκία και η επαναφορά του όρου «Μουσουλμανικά» αντί για 
«Τούρκικά» στα διάφορα σχολεία και δημόσια ιδρύματα. 
-Δημιουργία και λειτουργία δημοσίων ελληνικών σχολείων, στα οποία 
εκτός της εκμαθήσεως της μητρικής τους γλώσσης (πομακική) θα 
ακολουθείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ισχύει για όλα τα 
Ελληνικά σχολεία της εθνικής επικρατείας. 
-Απάλειψη των περιοριστικών διατάξεων στην αγορά γης και στην 
δανειοδότηση των Πομάκων, οι οποίες  καθήλωσαν τους Πομάκους 
στην εξαθλίωση επί δεκαετίες. 
-Απελευθέρωση-νομιμοποίηση της αιγοτροφίας σε συνδυασμό με 
γεωγραφικούς περιορισμούς και επίταση της αναδασώσεως των 
πομακικών περιοχών με δένδρα περισσότερον αξιοποιήσιμα από τα 
πεύκα,  όπως καστανιές, οξιές  και δρύες. 
-Δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών στην 
πομακική γλώσσα και προσπάθεια να συνδράμει αυτήν την 
δραστηριότητα η ιδιωτική πρωτοβουλία.  
 

Αθανάσιος Κωνσταντίνου 

 


