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Резюме. Основна цел на настоящето изследване е обобщаването и анализът на излизащите във вестник „Анатоликос Астир“ през периода 1861–1877 г. материали, отнасящи се
до демографската политика, провеждана по българските земи и спрямо, обитаващото ги
през Възраждането, население. Нейната реализация налага констатацията, че на страниците на вестника са отпечатани материали, отнасящи се до всички направления на проучваната проблематика. Макар и неравномерно разположени както във времето, така и по
отношение на отделните области на изследваното пространство, този тип информация
покрива целия разглеждан период и цялата проучвана територия. Това позволява да се установи значимата роля на в. „Анатоликос Астир“ като извор за историческото развитие
на осъществяващата се по нашите земи демографската политика.
Ключови думи: изворознание; историческа демография; история на българските земи през
Възраждането.
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Изворовата база е фундаментът, върху който се гради всяко едно историческо познание. В този смисъл, провеждането на задълбочено
научно историческо изследване е немислимо без всестранно познаване и използване на всички налични исторически извори. Този тип извори се основават
върху богато разнообразие от източници, сред които свое обособено място заема, излизащият през проучваната епохата, периодичен печат. В това си качество
периодичните издания са с определящо значение и за изследване на демографската политика, провеждана по българските земи и спрямо, обитаващото ги население, през Възраждането.
Материали по интересуващата ни проблематика се появяват на страниците
на редица периодични издания, издавани по това време в Империята на различни езици – османо-турски, български, гръцки и др.
Повече от сто са гръцките вестници отпечатвани в пределите на Османската
империя, през периода до 1878 г. Няколко от тези вестници обаче се отличават
със своята продължителност на издаване, всеобхватност на представяната информация и качество на изложението. Сред тази група е и създадения и издаван
от тримата преподаватели в Μεγάλη του Γένους Σχολή (Мегали ту Гену Схоли
– Великата народна школа) – Йоанис Филалитис, Константинос Фотиадис и Василис Калифрон (Γεδεών 1932: 16 и сл., с. 89 и сл., с. 122 и сл.; Μαρκς, 2005:
с. 442 и сл.; Σταματόπουλος, 2008), вестник „Ανατολικός Αστήρ“ („Анатоликос
Астир“ – „Източна звезда“). Това е един от най-дълготрайните частни гръцки

Фигура 1. Вестник „Анатоликос Астир“, г. I, бр. 1,
06.10.1861 г.

