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ROMANIA



Grecii în perioada antică și
medievală

 Prezența grecilor pe teritoriul a ceea ce este azi România datează
din timpul coloniilor (apoikiai) și așezărilor comerciale
(emporia) înființate în Dobrogea și pe țărmul Mării Negre , 
începând cu secolul al VII-lea î.dHr. Începând cu așezarea de 
la Istria, procesul de înființare de colonii a ajuns la apogeu odată
cu fondarea Tomisul în secolul al V-lea. Deși coloniile erau foarte
sensibile la frământările triburilor dacice învecinate, ele au 
prosperat neîncetat, inclusiv în perioada scurtă a domniei
regelui Burebista, care unificase toate teritoriile locuite de daci. 
După destrămarea statului lui Burebista și în secolele care au 
urmat, coloniile grecești au fost lipsite de privilegiile lor de noul
stăpân, Roma Antică, iar mai târziu de Imperiul Roman.
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CETATEA TOMISCETATEA HISTRIA



 Istoria grecilor din România se întinde pe o perioadă de cel puțin 27 de secole. Cele 

două popoare au interacționat încă cu mult înainte de creerea celor două state moderne, 

încă de pe vremea Dacilor și a Greciei Antice. De-a lungul timpului, perioada 

domniilor fanariote a fost fără nicio îndoială momentul de vârf al prezenței grecilor în 

România. În alte momente ale istoriei, inclusiv în prezent, grecii au fost doar una dintre 

minoritățile naționale, neavând o importanță sau o influență prea mare.

 În timp, numeroși greci au fost asimilați complet de populația românească, numeroase 

familii considerate inițial fanariote contribuind din plin la îmbogățirea culturii locale.

 După proclamarea independenței Greciei, România nu a mai fost o destinație favorită 

pentru grecii exilați, în țară rămânând în special cei din clasele sociale inferioare. Grecii 

puteau fi întâlniți în special în rândul antreprenorilor, comercianți și în mod special 

marinari, atât pe Dunăre cât și pe Marea Neagră, în special după integrarea Dobrogei în 

România.

 Comunitățile de greci erau în general prospere și au menținut anumite instituții 

culturale specifice. În Româniâ a sosit un nou val de emigranți după 

încheierea războiului civil din Grecia la sfârștitul deceniului al cincelea al secolului 

trecut
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Situația din prezent

 După recensământul populației din 2011, doar 3,668 de greci au rămas în România, 
reprezentând 0,02% din întreaga populație a țării. Majoritatea grecilor pot fii găsiți 
în județele Constanța și Brăila. Greci mai pot fi găsiți și în Tulcea. 
Comunele Izvoarele (greacă: Ιζβοάρελε) și Sulina (greacă: Σουλινάς) au printre 
cele mai mari concentrații de greci din întreaga țară (43,82% din populația 
comunei Izvoarele se identifica ca greci).

 Grecii din România (2002)

 În conformitate cu rezultatele recensământului din 2002, în România mai trăiau 
6.513 greci, cei mai mulți dintre ei în București și în zona înconjurătoare, urmat 
de județele Constanța, Brăila și Galați. Localitățile cu cea mai mare concentrație de 
greci sunt în județul Tulcea: comuna Izvoarele (1.166 sau 30,05%) și 
orașul Sulina (1,34%). În toate celelalte orașe și comune din România grecii dețin 
o proporție de sub 1%.

 Recensământul din 1992 dădea cifra de 19.594 greci trăitori în 
România.[1] Diferențele sunt rezultatul unei tendințe a etnicilor greci din afara 
granițelor Greciei de a emigra în patria-mamă ca homogeneis (ομογενείς –
persoană cu obârșie grecească). Ministerul afacerilor externe al Greciei, prin 
instituțiile sale specializate, afirmă că pe teritoriul Românie mai trăiesc 14.000 de 
greci.[2]
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OCUPATIILE GRECILOR 

 În afară de ocuparea celor mai bune poziții în comerț, 
grecii au fost interesați şi de industrializarea cerealelor. 
Cei mai multi greci din România au fost negustori. Multi 
dintre cei stabiliti în porturi au devenit și proprietari de 
va se comerciale. O altã activitate preferatã a lor a fost
exploatarea pãmântului. De asemenea, a existat în
România si o categorie destul de numeroasa de 
intelectuali greci, mai ales profesori, medici, jurnalițti, 
avocați și artiști.



TRADITII SI OBICEIURI 

 Grecii din Romania si au pastrat vie traditia veche de 
sute ani, tinandu si sarbatorile religioase si pe cele
nationale, imbracandu se in costumele lor specifice. 
Tineri sau varstnici, grecii pretuiesc si cunosc vechile
cantece si dansuri traditionale din locurile de origine, 
acestea fiind interpretate de bouzoukia, insotite de 
spartul farfuriilor. 

 Pe 1 ianuarie grecii sarbatoresc nu doar venirea noului
an, ci si pe Sfantul Vasile din Kesareia. In fiecare casa , la 
venirea noului an, se taie Vasilopita. Exista si azi credinta
ca cel la care ajunge banutul ascuns in Vasilopita va fi
norocos tot anul. 



 Ziua de 25 martie este o dubla sarbatoare, si religioasa si
nationala: este ziua de Bunavestire, dar marcheaza totodata si
inceputul luptei de eliberare a grecilor, din 1821. Cea de a 
doua sarbatoare nationala este ziua de 28 octombrie a Marelui
NU (To Megalo Ohi), legata de evenimentele din timpul celui
de Al Doilea Razboi Mondial,cand grecii si au impiedicat
dusmanii sa intre in tara. 

 „Dragomanul” când, de Sfântul Ion, flăcăii intră cu calul
frumos împodobit chiar în casa fetei iubite, oferindu-i vorbe
dulci și colaci împletiți ca semn al dragostei. Un alt obicei
grecesc este cel de „Florii”, la „Lăzărel”, când fetele de până la 
16 ani cântă și primesc ouă, bani, făină, și la final rostogolesc
sita, pentru ca vara să fie bogată. De „Horhumbal” băieții se 
întrec în a face focuri mari pe dealuri, iar la „Elefterio”, 
femeile torc și stau la povești în jurul unei gropi plină de jar.





Traditii la nunta greceasca

 • Dansul banilor: in timpul primului dans al cuplului ca 
sot si sotie, se obisnuieste sa se prinda bani pe hainele
lor. O alternativa la aceasta traditie este ca invitatii sa
arunce banii pe patul in care va dormi viitorul cuplu.
• O viata dulce: conform unor traditii, mireasa trebuie sa
puna o bucatica de zahar in manusa ei pentru a 
reprezenta dulceata vietii de femeie casatorita.
• Aruncarea orezului: multe nunti traditionale grecesti se 
incheie cu aruncarea de orez. Orezul este impartit inainte
ca ceremonia de nunta sa inceapa si poate reprezenta un 
final distractiv al ceremoniei, dand astfel startul
petrecerii de dupa



PORTUL GRECESC 



COSTUM BARBATESC 
1. poukamiso - camasa

2. gileki - vesta
3. vraka - salvari
4. zounari me basalis - cingatoare
5. stibalia - cizme albe
6. fesi - caciula cu ciucure lung si negru
7. petseta – batista neagra

COSTUM FEMEIESC 
1. poukamiso - camasa

2. mindari - haina neagra de lana
3. pantalonia - pantaloni
4. fousta - fusta
5. sartza - jumatatea rosie a fustei din spate (sortul)
6. bodia - sortul din fata brodat cu diferite culori
7. skufoma - batic rosu
8. botonia me abrakamboi - lant de aur cu banuti



BUCATARIA GRECEASCA

Cateva dintre retetele specifice grecilor sunt :

 Cataif

 Bougatsa

 Moussaka

 Gyros

 Souvlaki

 Spanakopita

 Sosul Tzatziki

 Baclava



DANSURILE GRECESTI

 Printre cele mai importante dansuri grecesti, se 
numara:

Sirtaki sau syrtaki este un dans popular de origine
greaca. Este un dans popular grecesc de aparitie
recenta si un amestec de miscari lente si rapide ale 
dansului HASAPIKO.
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