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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιέκσλ κεηαμχ ησλ Ρψζσλ θαη ησλ Σνχξθσλ είηε θαηά ηα έηε 

ηεο Αηθαηεξίλεο ΗΗ, 1770-1796, είηε θαηά ηα έηε 1810-1818 θαη 1821, είηε θαηά ην 1828-
1829, πνιιέο απφ ηηο ειιεληθέο θαη ιίγεο βνπιγαξηθέο νηθνγέλεηεο ηεο Θξάθεο εθδηψθνληαη 
απφ ηα ζπίηηα ηνπο, ζην λφην.  Πνιιέο απ’ απηέο αθνινπζψληαο ην ξψζηθν ζηξαηφ ζηελ 
επηζηξνθή ηνπ, εγθαζίζηαληαη είηε ζηε βφξεηα Θξάθε είηε γηα θάπνην δηάζηεκα ζηε 
ζεκεξηλή λφηηα Μνιδαβία-Βεζζαξαβία (Basarabia). Με ηε ιήμε ησλ πνιέκσλ, έλα κέξνο 
ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μνιδαβίαο, πηζαλφλ ζην δξφκν ηνπο πξνο ηελ επηζηξνθή ζηελ 
Διιάδα, πεξλά κέζσ ηεο Γφκπξνηδηαο (Dobrogea) θαη εγθαζίζηαηαη ζ’ εθείλα ηα εδάθε 
πνπ εγθαηέιεηπαλ νη Σνχξθνη, θηίδνληαο κάιινλ ην 1827, ην ρσξηφ Izvoarele. Σνχην  
απνηεινχζε κηα θιεηζηή ειιελφθσλε θνηλσλία κέρξη ην 1990, ε νπνία ζχκθσλα κε ην 
ξνπκαληθφ ζχληαγκα απνηειεί ‘ειιεληθή κεηνλφηεηα’. Δίλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ θεληξηθφ 
λνκφ Tulcea, ζε κηα απφζηαζε 30 ρηι. απφ ηελ νκψλπκε θχξηα πφιε ησλ ππιψλ ηνπ Γέιηα 
Γνχλαβε, 50 ρηι. θαη 60 ρηι. απφ ην Μαηζίλ θαη ηε Μπξαίια αληίζηνηρα θαη 90 ρηι. απφ ην 
Γαιάηζη. Ζ θσκφπνιε πξψηα έθεξε ηελ επσλπκία Οξηαθηφη θαη αξγφηεξα ηνπ παιαηφηεξνπ 
Σνχξθνπ γέξνπ ν νπνίνο έκεηλε δίπια ζηα πξφβαηά ηνπ: Alibeichioi». Απφ ην 1965 έρεη ην 
φλνκα Izvoarele1. πλεπψο εθείλν πνπ ζα επηθεληξσζεί πξώηνλ πεξηζζφηεξν ην παξφλ 
άξζξν είλαη, αλ πξάγκαηη ηα παξαπάλσ απνηεινχλ αιεζηλά γεγνλφηα θαη αλ θαη ζε πην 
βαζκφ ηζρχεη ζήκεξα θάπνηα ηαχηηζε κε κηα ππάξρνπζα θαη θαηάινηπε ζξαθν-ειιεληθή 
θνπιηνχξα, ε νπνία εκθαλίδεηαη απφ δηάθνξα αλζξσπνινγηθά, πνιηηηζκηθά θαη 
γισζζνινγηθά δεδνκέλα. Καη δεύηεξν λα απαληεζεί ην εξψηεκα ζην πνηνη είλαη νη ιφγνη 
εθείλνη πνπ επέβαιαλ ηελ απνκφλσζε θαη ηελ ελδνγακία ηεο θιεηζηήο απηήο θνηλσλίαο, 
ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ζήκεξα ζ’ απηφ ηνλ βαζκφ απηά ηα δεδνκέλα. 

Λέξειρ Κλειδιά: Ηδβνάξειε, καπξνζαιαζζίηεο, θαηάινηπα Θξαθν-ειιεληθήο θνπιηνύξαο. 
 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ  
Σν παξφλ πφλεκα αθνξά κηα πεξηνρή έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο ζεκεξηλήο Βνπιγαξίαο, 

ζηε ξνπκαληθή Γφκπξνπηδηα θαη ζηελ νπνία επηβηψλεη έλαο ζξαθηψηηθνο ειιεληζκφο, ηφζν 
ζηα ήζε θαη έζηκα φζν θαη ζηε γιψζζα. Μάιηζηα ε ειιεληθή γιψζζα νκνηάδεη αθάληαζηα 
κε εθείλε ηε γιψζζα, ηελ αξραίδνπζα αιεμαλδξηλή ηνπ Πειίνπ, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο 
Θξάθεο. Πξφθεηηαη γηα ην ρσξηφ Ηδβνάξειε (Izvoarele) ηεο Ρνπκαλίαο. Έηζη εδψ, αθνχ 
πξψηα ζπιιέγνπκε θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηφζν, ζ’ φηη 
αθνξά ηνπο κχζνπο θαη ηηο ηζηνξίεο πνπ θπθινθνξνχλ επξέσο φζν θαη ζηηο ηέρλεο πνπ 
αζθνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ, ζα δηεξεπλήζνπκε ην αλ νη θάηνηθνη ηνπ πεξηήιζαλ απφ 12 ή 

                                                
1 Άιιεο νλνκαζίεο πνπ πήξε δηαδνρηθά: Izvoarele, Regele Ferdinand I, Filimon Sarbu(ξνπκαληθή 
πνιηηηθφο ηεο αξηζηεξάο),, Nikos Zachariadis, Alibey köy, Alibeichioi, Libichioi (Κνληνγεψξγεο Γ. 
2008).  
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7 νηθνγέλεηεο θπγάδεο ην 1828 θαη πηζαλφλ πξηλ ην 1820, απφ ηηο αξαληαεθθιεζηέο ηεο 
Αλαηνιηθήο Θξάθεο, φπσο ην καξηπξνχλ αξθεηά ζηνηρεία. Δπίζεο ζα δηεξεπλεζεί ην αλ 
πξάγκαηη πξψηα εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Βεζζαξαβία ή ζε άιιν κέξνο θαη πώο βξέζεθαλ 
λνηηφηεξα ζην ζεκεξηλφ ηφπν ηνπ Ηδβνάξειε ζην Γέιηα ηνπ Γνχλαβε, πιεζίνλ ησλ 
ειιεληθψλ πφιεσλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ, Μπξαίια, Γαιάηζη, Σνχιηζεα θαη νιίλα. Δπηπιένλ 
εδψ αθνχ επεμεξγαζζνχκε ζχληνκα θαη ζπλζεηηθά ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο, 
ζπγθξίλνληαο ηφζν, ηηο ζεκεξηλέο γηνξηέο ηνπ Ηδβνάξειε κε ηα δξψκελα ζηελ Διιάδα φζν, 
θαη ηηο αιιαγέο θαη αιινηψζεηο πνπ έγηλαλ ζηε γιψζζα φια απηά ηα ρξφληα, ζα θάλνπκε 
κηα πξψηε δηεξεχλεζε ζην πνηνη είλαη νη ιφγνη εθείλνη πνπ επέβαιαλ ηελ απνκφλσζε, ηελ 
ελδνγακία ηεο θιεηζηήο θνηλσλίαο, ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ζήκεξα ζ’ απηφ ηνλ βαζκφ απηά 
ηα ειιελνθαλή δεδνκέλα (Popescu Inv. 197x, Bonjug Ν. 1934, Staub Stefan 19xx). 

Ζ πεξίνδνο ηεο  λενηεξηθφηεηαο ζηα Βαιθάληα ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ησλ κεγάισλ 
απηνθξαηνξηψλ θαη νη εθηεηακέλεο παιηέο ζπζζσκαηψζεηο εμνκνίσζεο ηεο 
δηαθνξεηηθφηεηαο ζηνπο ππεθφνπο ησλ ζηγά ζηγά δχνπλ. Έλα λέν ξεχκα έιμεο ηεο 
εμσηεξηθφηεηαο θαηαθιχδεη φιε ηελ Δπξψπε θχξηα απφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1789 
θαη κεηά. Σν επαλαζηαηηθφ πλεχκα ηνπ επξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ δηαδίδεηαη ζηηο 
πλεπκαηηθέο θαη πνιηηηθέο ειίη ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά γηα λα 
νηθνδνκήζνπλ έλα ηδενινγηθφ πιαίζην γηα ηηο ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηηο έλνπιεο 
εμεγέξζεηο (Καξαθαζίδνπ Α. 1999). Ωζηφζν γελάηε ην εξψηεκα: ’ απηή ηε λέα δηαπάιε 
ησλ βαιθαληθώλ ιαώλ πσο ζπκκεηέρνπλ νη αγξνηηθνί πιεζπζκνί; Καη κάιηζηα πσο είλαη 
δπλαηόλ λ’ αληέμνπλ ζην ρξόλν θάπνηεο κεηνλόηεηεο κέζα ζ’ έλα μεληθό πεξηβάιινλ θαη λα 
ζώδνληαη ζήκεξα ππνιείκκαηα-ζύιαθεο; Πνηνη είλαη νη ιόγνη θαη ηα αίηηα ηεο απνκόλσζεο; 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη παξά ην φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο ειιεληθέο 
εθπαηδεχζεηο απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ζηα παξάιηα ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ θαη 
ηδηαίηεξα ζηηο παξαδνπλάβηεο ειιεληθέο παξνηθίεο ηεο Ρνπκαλίαο, κε ηελ ίδξπζε πνιιψλ 
ειιεληθψλ ζρνιείσλ, ηφζν αξξελαγσγείσλ φζν θαη παξζελαγσγείσλ, ην Ηδβνάξειε 
μερληέηαη απφ ηελ ειιεληθή Πνιηηεία. Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ θαηψηεξεο βαζκίδαο, 
ππήξραλ θαη αμηφινγα γπκλάζηα (Βεληέξε, Πξφνδνο, Ππιαξηλνχ).  Δλψ θάπνηα, θπξίσο ηα 
θνηλνηηθά, απέβιεπαλ ζηα ιατθά ζηξψκαηα ησλ παξνηθηψλ (Κνιηφπνπινο Η. . 1992).  

  
1. ΜΤΘΟΗ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΔ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΑΠΟ ΣΖ ΘΡΑΚΖ ΣΟ 
ΗΕΒΟΑΡΔΛΔ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ ΚΑΗ Ο ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΟΤ 

ηελ θαξδηά ηνπ Γέιηα ηνπ Γνχλαβε θαη ζηε Γφκπξνπηδηα (γφληκε γε, Dobrogea) ε γε 
φπνπ βξίζθεηαη ην ρσξηφ Izvoarele, νλνκάδεηαη ‘κηθξή Διιάδα’ (Mica Elada). Ο ζχγρξνλνο 
ζπγγξαθέαο Wilbur Smith καο παξαπέκπεη ζηελ αηγππηηαθή κπζνινγία, ελψ ν ηνπηθφο 
κχζνο καο ιέεη άιια: «Πνιύ παιαηά, όηαλ ν Γίγαληαο ησλ Βνπλώλ απήγαγε ηελ Σάηηζα 
(Taita), θόξε ηνπ πλεύκαηνο ηεο γεο, γηα λα ηελ θάλεη ζύδπγν ζην δηθό ηνπ πέηξηλν 
βαζίιεην, έλαο ραξάθηεο νλνκαδόκελνο Πξόμελνο, πξνζθέξζεθε  λα θάλεη, κόλν κε ηελ 
ζκίιε, έλα πνξθπξέλην (porphyry)  ζξόλν κε καιαρίηε (malachite), γηα λα ζώζεη ηελ Σάηηζα. 
Όηαλ ην ρηίζηκν έθηαζε ζηα ζύλλεθα, ν Πξόμελνο ζηξαγγηζκέλνο από αίκα απνθνηκήζεθε 
καξκαξσκέλνο πάλσ ζηελ θξύα θαξέθια, θαη ν Γίγαληαο εμαθαλίζηεθε ζηε ζάιαζζα. Μόλν 
ε Σάηηζα πέλζεζε ηνλ αγαπεκέλν ηεο κέρξηο όηνπ ηα δάθξπα ηεο κεηακνξθώζεθαλ ζε 
πνηάκη πνπ ηώξα πεξηθπθιώλεη ην βνπλό ‘Πξόμελν’» (Primaria Comunei Izvoarele 2007). 
Σν παξαπάλσ απφζπαζκα δελ ζρεηίδεηαη θπζηθά κε ηελ αηγππηηαθή κπζνινγία φπσο 
ηζρπξίδνληαη άιινη αιιά, εμεγεί παξαζηαηηθά ηελ νξνγελεηηθή πεξίνδν ηεο γεο θαη ηε 
δηακφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηε γηγαληνκαρία θαη 
νκνηάδεη θαηαπιεθηηθά κε έλαλ άιιν κχζν, ηνπ έξσηα ηεο Γαιαηέαο θαη ηνπ Άγε πνπ 
δήιεπζε ν Πνιχθεκνο.  Ο Άγεο (Aci) είλαη ζήκεξα πνηακφο (νί) ζηε Αλ. ηθειία, ε Γαιαηέα 
ζπκβνιίδεη ηελ έθνξε εθαηζηεηαθή γχξσ γε ελψ ν Πνιχθεκνο είλαη ην εθαίζηεην ηεο 
Αίηλαο. Ο ηειεπηαίνο δήιεςε ηνλ έξσηα ηνπ Άγε κε ηελ Γαιαηέα (ηνπ πνηακνχ θαη ηεο 
γφληκεο γεο) θαη ηνλ ζθφησζε (ε ιάβα θαηεβαίλεη πξψηα απφ ηα πνηάκηα) ελψ θαηέθηεζε 
(γνληκνπνίεζε) ηειηθά ηελ Γαιαηέα (κε ηε ιάβα ηνπ). Παξφκνηα εμήγεζε κπνξεί λα δψζεη 
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φπνπ βξίζθεηαη ην ρσξηφ Izvoarele, νλνκάδεηαη ‘κηθξή Διιάδα’ (Mica Elada). Ο ζχγρξνλνο 
ζπγγξαθέαο Wilbur Smith καο παξαπέκπεη ζηελ αηγππηηαθή κπζνινγία, ελψ ν ηνπηθφο 
κχζνο καο ιέεη άιια: «Πνιύ παιαηά, όηαλ ν Γίγαληαο ησλ Βνπλώλ απήγαγε ηελ Σάηηζα 
(Taita), θόξε ηνπ πλεύκαηνο ηεο γεο, γηα λα ηελ θάλεη ζύδπγν ζην δηθό ηνπ πέηξηλν 
βαζίιεην, έλαο ραξάθηεο νλνκαδόκελνο Πξόμελνο, πξνζθέξζεθε  λα θάλεη, κόλν κε ηελ 
ζκίιε, έλα πνξθπξέλην (porphyry)  ζξόλν κε καιαρίηε (malachite), γηα λα ζώζεη ηελ Σάηηζα. 
Όηαλ ην ρηίζηκν έθηαζε ζηα ζύλλεθα, ν Πξόμελνο ζηξαγγηζκέλνο από αίκα απνθνηκήζεθε 
καξκαξσκέλνο πάλσ ζηελ θξύα θαξέθια, θαη ν Γίγαληαο εμαθαλίζηεθε ζηε ζάιαζζα. Μόλν 
ε Σάηηζα πέλζεζε ηνλ αγαπεκέλν ηεο κέρξηο όηνπ ηα δάθξπα ηεο κεηακνξθώζεθαλ ζε 
πνηάκη πνπ ηώξα πεξηθπθιώλεη ην βνπλό ‘Πξόμελν’» (Primaria Comunei Izvoarele 2007). 
Σν παξαπάλσ απφζπαζκα δελ ζρεηίδεηαη θπζηθά κε ηελ αηγππηηαθή κπζνινγία φπσο 
ηζρπξίδνληαη άιινη αιιά, εμεγεί παξαζηαηηθά ηελ νξνγελεηηθή πεξίνδν ηεο γεο θαη ηε 
δηακφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηε γηγαληνκαρία θαη 
νκνηάδεη θαηαπιεθηηθά κε έλαλ άιιν κχζν, ηνπ έξσηα ηεο Γαιαηέαο θαη ηνπ Άγε πνπ 
δήιεπζε ν Πνιχθεκνο.  Ο Άγεο (Aci) είλαη ζήκεξα πνηακφο (νί) ζηε Αλ. ηθειία, ε Γαιαηέα 
ζπκβνιίδεη ηελ έθνξε εθαηζηεηαθή γχξσ γε ελψ ν Πνιχθεκνο είλαη ην εθαίζηεην ηεο 
Αίηλαο. Ο ηειεπηαίνο δήιεςε ηνλ έξσηα ηνπ Άγε κε ηελ Γαιαηέα (ηνπ πνηακνχ θαη ηεο 
γφληκεο γεο) θαη ηνλ ζθφησζε (ε ιάβα θαηεβαίλεη πξψηα απφ ηα πνηάκηα) ελψ θαηέθηεζε 
(γνληκνπνίεζε) ηειηθά ηελ Γαιαηέα (κε ηε ιάβα ηνπ). Παξφκνηα εμήγεζε κπνξεί λα δψζεη 

θαλείο θαη κε ην βνπλφ ‘Πξφμελνο’ ην νπνίν θαηά ηελ νξνγέλεζε, δειαδή ηελ αλχςσζε ή 
επίηαζε ησλ βνπλψλ ηεο γεο, ‘πξνζθέξζεθε’ κε ηελ αλχςσζε ηνπ, λα παξεκπνδίζεη ζην 
πεδηλφ αλάγιπθν ηνλ θαηαθιπζκφ ηεο πεδηάδαο απφ ηα θεξηά πιηθά ηνπ Γνχλαβε (ηνπ 
Γίγαληα ησλ Βνπλψλ) θαη λα ζσζεί ζηε ιεθάλε, ε ιίκλε Taita (Niculita Ion., 1993). Μάιηζηα 
ζην κχζν νξίδνληαη θαη ηα αθξηβή φξηα ηεο πεξηνρήο ηεο ιεθάλεο ηεο Taita. Άξα νη 
Πξφμελνη είλαη πνιινί, δειαδή φινη νη εκθαληδφκελνη απφ ηελ θνξπθή ηνπ πςειφηεξνπ 
βνπλνχ Πξνμέλνπ ζην Ηδβνάξειε, γχξσ ιφθνη ζε  αθηίλα 50-100 ρηι., πνπ ππνβάζηαδαλ ηε 
ιεθάλε ηνπ ππνβάζξνπ πξηλ ηελ αλχςσζε. Δμεγεί δειαδή πεξίηξαλα ν κχζνο, ηηο 
γεσκνξθνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβεθαλ ζην Γέιηα ηνπ Γνχλαβε, κε ηελ θαηαζηξνθή 
ησλ παιαηφηεξσλ καηαλδξηζκψλ θαη ιηκλψλ, πξηλ ρηιηάδεο ρξφληα φπσο αλαπαξίζηαληαη 
θαη ζηελ γηγαληνκαρία κε ηνπο ηηηάλεο ζηελ Αθξφπνιε ηεο Αζήλαο. 

«Ζ πξνθνξηθή ηζηνξία θαη ηα ειάρηζηα απνκείλαληα έγγξαθα πηζηνπνηνχλ ηελ ίδξπζε 
ηνπ Ηδβνάξειε γχξσ ζηα 1830», ζχκθσλα κε θάπνην βίληεν πνπ έθηηαμε ην Γεκαξρείν ηνπ 
Ηδβνάξειε ην 2007 γηα ηελ ηζηνξία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ απηήο ηεο ‘κηθξήο 
Διιάδαο’ ηα ηειεπηαία 200 ρξφληα. Γξάθεηαη: «Μέρξη ην 1868 δελ ππήξρε εθθιεζία ή 
ζρνιείν ζηελ πεξηνρή. Δίλαη γλσζηφ ην γεγνλφο φηη θαλέλαο άιινο ιαφο δελ κπνξεί λα 
ζπγθξηζεί κε ηνπο Έιιελεο, ζηελ επηξξνή πνπ αζθήζαλε, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 
πάλσ ζηνπο Ρνπκάλνπο θαη ηνπο άιινπο ιανχο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλε ζπκβίσζε, ζηα 
νθέιε πνπ απνθνκίζαλε απφ ηελ ζπκβίσζε ε νπνία μεθίλεζε ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, 
θαη επεθηείλεηαη ζηελ δηεζληθή θνηλσλία. Οη Έιιελεο ηνπ Ηδβνάξειε ζχληνκα μεθηλήζαλε ην 
εκπφξην κε ην πινηνκηθφ πιηθφ, γηα ηηο βάξθεο πνπ θαηαζθεπαδφηαλε ζηελ Σνχιηζεα». 
Όκσο «έρνληαο αλάγθε απφ κφξθσζε δεηήζαλε έλα δάζθαιν θαη ηνπο έρεη ζηαιεί έλαο 
ηεξέαο, γηα λα ηδξχζνπλε εθθιεζία». Ζ πξψηε εθθιεζία, θηίδεηαη απφ μχιν, ζηα 1885. ηελ 
πεξίνδν 1906 – 1912 ε κηθξή μχιηλε εθθιεζία αληηθαζίζηαηαη απφ κηα κεγαιχηεξε ζε 
βπδαληηλφ ξπζκφ ρηηζκέλε απφ πέηξα θαη ηνχβια, αθηεξσκέλε (κε πξνζηάηε) ζηνλ Άγην 
Μεγαινκάξηπξα Γεκήηξην. Καηά ηελ δηάξθεηα Α'  Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηεο βνπιγαξηθήο 
θαηνρήο, ε εθθιεζία   θαηαζηξέθεηαη, ιεειαηνχληαη ηα θεηκήιηα ηεο, αιιά ην 1918 
αλαθαηλίδεηαη. Σν 1922 θηίδεηαη ε Αγία Σξηάδα ζε βνπθνβηλφ (bucovinean) ξπζκφ θαη ην 
1993 ρξσκαηίδεηαη κε ηε λσπνγξαθία ζε λενβπδαληηλφ ξπζκφ (neobyzatian)» (Primaria 
Comunei Izvoarele 2007). 

ε κηα ‘Μνλνγξαθία γηα ην Ηδβνάξειε’ γξάθεηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε φηη ην «1887» κεηά 
ηνλ πφιεκν θαινχλ έλαλ Παπά, ν νπνίνο αξρίδεη λα ηνπο καζαίλεη ηελ ειιεληθή αιθάβεην. 
Σα καζήκαηα γίλνληαη πάλσ ζ’ έλα μχιν απφ θιακνπξγηά (tei). «Σν 1891 έξρεηαη επίζεκα, 
κηζζσκέλε απφ ην θξάηνο κε 60 Lei, ε Οlimpia Νicolau δαζθάια απφ ην Γαιάηζη θαη ην 
1901 ν Teador Popa απμάλεη ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ζε ηέζζεξεο» (Popescu Inv. 197x).  
Δληνχηνηο απφ πνιιά άιια ζηνηρεία επηβεβαηψλεηαη, φηη πξάγκαηη «πνηέ ην Alibeköy δελ 
είρε έλα νξγαλσκέλν ειιεληθό ζρνιείν, φπσο ζπλέβε κε ηηο άιιεο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο 
Ρνπκαλίαο», ελψ επηβεβαηψλνληαη θαη πνιιά απφ ηα παξαπάλσ (Κνληνγεψξγεο Γ. 2008). 

Δπηπιένλ απφ ην βίληεν ηνπ 2007 πξνζδηνξίδνληαη εθηφο ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν ν 
ηξφπνο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο φζν θαη ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα. «Αλ ην 1868 νη 
Έιιελεο ηεο Ηδβνάξειε γξάθαλε πάλσ ζε πιαθάθηα θιακνπξηάο (Σήιην), ζήκεξα 
ζπνπδάδνπλ ζε κνληέξλεο εγθαηαζηάζεηο. Καη μεθηλάλε κε ηα ειιεληθά πνπ ηα έρνπλε κάζεη 
απφ ηνπο γνλείο ηνπο, δειαδή κηα δηάιεθην κε βνπιγαξηθέο θαη βιάρηθεο (αξνκνχληθεο) 
επηξξνέο. Καηφπηλ κε ην λεπηαγσγείν, ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηελ ειιεληθή γιψζζα 
ηελ νπνία ηειεηνπνηνχλ ζην δεκνηηθφ θαη γπκλάζην».  Αιιά απφ κηα πξψηε θαη ελδεηθηηθή 
γισζζνινγηθή έξεπλα καο πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα, θαίλεηαη φηη ην ιεμηιφγην έρεη 
ειάρηζηεο πξνζκίμεηο απφ ηε βνπιγαξηθή θαη αξνπκάληθε, εθηφο απφ ηνλ νηθηζκφ Ηνχιηα κε 
ηε βνπιγαξηθή. ην Ηδβνάξειε επίζεο ππάξρνπλ πνιινχο ζηδεξάδεο, νη νπνίνη ζηα 
ζθπξειαηνχλ αθφκα ην ζίδεξν. «Αξραίνη πνιηηηζκνί, κπζηθνί ρξφλνη θαη παξαδνζηαθέο 
αζρνιίεο πνπ έκεηλαλ βαζηά ξηδσκέλνη ζην παξειζφλ, ζπλαληηνχληαη θαη ζπδνχλ κε ηνπο 
κνληέξλνπο ρξφλνπο. Δδψ ην παξειζφλ θαη ην παξφλ ελαιιάζζνληαη. Π.ρ. ε δνπιεηά 
ζαγκαηνπνηνχ, κηα αξραία ηέρλε πνπ πξνυπνζέηεη επηδεμηφηεηα, πάζνο αθφκα θαη 
θαιιηηερληθή αίζζεζε δηφηη εδψ επεμεξγάδεηαη ην δέξκα, ξάβεηαη θαη κεηά ην πηάλνπλ κε 
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θαξθάθηα γηα λα κπνξέζνπλε ηα άινγα λα θνξέζνπλ ηα ζάγκαηα [ρακνχηη θαη ιαηκαξηά]». 
Ζ παξαπάλσ επηδεμηφηεηα απνηειεί «κηα απαζρφιεζε φπσο φιεο νη άιιεο, μεραζκέλε 
ζηελ πιεηνςεθία ησλ ξνπκαληθψλ ρσξηψλ».  Οχηε ν μπινπξγφο, ν ζξπιηθφο κάζηνξαο, 
πνπ δηακνξθψλεη ην μχιν δελ έρεη εμαθαληζηεί απφ ην Ηδβνάξειε.  «Καη γξηέο ηνπ ρσξηνχ 
αθφκα δνπιεχνπλ αθφκα ζηελ αλέκε, ράξε ησλ αλακλήζεσλ, πνπ είλαη κηα αξραΐδνπζα 
ηερλνηξνπία ηνπ Ηδβνάξειε» (Primaria Comunei Izvoarele 2007, Bonjug Ν. 1934). 

  
2. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΚΑ KAI ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΟΤ ΗΕΒΟΑΡΔΛΔ 

ηε ζπλέρεηα ε εξεπλά καο ζηξέθεηαη ζ’ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 
πξνέιεπζε θαη ηελ θαηαγσγή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ηδβνάξειε. Δληάζζνληαη θη’ απηνί ζ’ έλα 
επξχηεξν επνηθηζηηθφ ειιεληθφ πεξηβάιινλ πνπ μεθηλά απφ ηελ αξραηφηεηα (Κνδαξίδεο Υξ. 
2009). Απφ ην 1400 π. Υ. – 700 π. Υ. φηαλ θηάλνπλ νη πξψηνη Έιιελεο ζηνλ Άμελν Πφλην 
(Niculita Ion, 1993). «ε 3.000.000 ππνινγίδνληαη νη Έιιελεο ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο θαη 
ηεο Πξνπνληίδαο ην 1900» (Κνξνκειά Μ.1992). Ωζηφζν φιν απηφ ην ειιεληθφ ζηνηρείν 
ράζεθε, ηδηαίηεξα ηνλ 20ν αη., απφ ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο πνπ δνχζε γηα ρηιηάδεο ρξφληα. 
Δδψ φκσο ζην Ηδβνάξειε έρνπκε κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, κηα αγξνηηθή θνηλφηεηα.  Ο 
Κνληνγεψξγεο Γ. (2008) επηζεκάλεη φηη: «Οη ρσξηθνί» ηνπ Ηδβνάξειε «αζρνινχληαλ κε ηε 
γεσξγία θαη ζεσξήζεθαλ ηδηαίηεξα θαινί αγξφηεο, ελψ θάπνηνη Ρνπκάλνη εξεπλεηέο 
ππνγξάκκηζαλ επίζεο ην εκπνξηθφ δαηκφλην ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ίδηνη εξεπλεηέο 
επέθξηλαλ ηηο ληεκνληέ ζπλήζεηεο ηνπο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ θαηνίθσλ, θαζψο θαη ηελ 
έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ηα παιηά, ε νπνία ήηαλ κάιινλ παξάμελν γηα ηελ πεξηνρή».  Δπίζεο 
αλαγξάθεη φηη «παξά ην γεγνλφο φηη, νη ρσξηθνί αθφκα κηινχλ ειιεληθά κέρξη ζήκεξα, 
έρνπλ ζπρλά ζεσξεζεί απφ ηηο ξνπκαληθέο αξρέο σο Γθαγθανύδνη, θαζψο θαη απφ δηάθνξα 
άηνκα θαη επηζηήκνλεο. Καηά ηελ πξψηκε πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ νη αξραηφηεξνη 
ρσξηθνί απηναπνθαινχληαλ Ρσκαίνη ή Rumni, ελψ νη λεψηεξνη νλφκαδαλ ηνπο εαπηνχο 
ηνπο Έιιελεο (Elini, Greci).  Αληηζέησο, νη Ρνπκάλνη ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ ηνπο 
απνθαινχζαλ Έιιελεο ή Γθαγθανχδνπο, ή κεξηθέο θνξέο Σζηγγάλνπο, ίζσο επεηδή ήηαλ 
ζρεηηθά απνκνλσκέλνη απφ ηηο άιιεο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο». Οη ίδηνη νη θάηνηθνη φκσο 
ηνπ Ηδβνάξειε απνθαινχζαλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ ρσξηψλ ‘Βιάρνπο’    .  

ηελ κνλνγξαθία επίζεο γξάθεηαη: «Απνδείρζεθε απφ ηζηνξηθά ληνθνπκέληα θαη 
ζπδεηήζεηο κε ηνπο παιαηνχο θαηνίθνπο ηνπ Ηδβνάξειε, φηη πξνέξρνληαη απφ άιιεο 
πεξηνρέο, φπσο ην Άζπξν (ζεκεξηλή Βνπιγαξία) ην νπνίν ζεκαίλεη (alb), ηηο 
αξαληαεθθιεζηέο (ζεκ. Αλ. Θξάθε) θαη ην γεηηνληθφ ρσξηφ Vacilicov. Οη θάηνηθνη απ’ απηέο 
ηηο πεξηνρέο εμαλαγθάζζεθαλ ζε θπγή απφ ην λφην ηεο παηξίδαο καο, ηε Θξάθε, εμ αηηίαο 
ηνπ ξσζν-ηνπξθηθνχ πνιέκνπ ζηνπο ρξφλνπο ηεο Αηθαηεξίλεο ΗΗ βαζίιηζζαο ηεο Ρσζίαο, 
Σνχξθνη πνπ βαζάληδαλ ην ιαφ, ρξηζηηαληθήο ειιεληθήο θαηαγσγήο, έλα κέξνο απ’ απηνχο 
μαλαγχξηζαλ (reagindu-se) ζηελ πεξηνρή ηεο Γφκπξνπηδηαο θαη ζηακάηεζαλ λα 
μεθνπξαζηνχλ γηα 3 ρξφληα θαη κεηά λα πεξάζνπλ ζηε Βεζζαξαβία ζηελ ηνπνζεζία Fintina 
Alba» (Popescu Inv. 197x). Δδψ φκσο ρξεηάδεηαη πξνζνρή. Ζ Αηθαηεξίλεο ΗΗ ππήξρε πξηλ 
ην 1800. Δπίζεο ζε δεκνζίεπκα ηνπ ηαχξνπ Σδίκα ην 2006 αλαθέξεηαη ην «εμαθαληζκέλν 
θαη άγλσζην» επί 178 ρξφληα Ηδβνάξειε. Καη φηη «νη 3.500 θάηνηθνί ηνπ είλαη απφγνλνη 
Διιήλσλ ηεο Αλ. Θξάθεο πνπ μεξηδψζεθαλ ην 1825, φηαλ ε ειιεληθή επαλάζηαζε 
βξηζθφηαλ ζε εμέιημε, θαη ζηε δηαδξνκή πξνο ηε Μνιδαβία, ‘μέκεηλαλ’ ζηε Ρνπκαλία, φπνπ 
θξάηεζαλ επί ελάκηζε θαη πιένλ αηψλα άζβεζην ην θαληήιη ηνπ ειιεληζκνχ …Οη θάηνηθνί 
ηνπ, γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα, κηινχλ ειιεληθά, 
δηαηεξνχλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο παηξνγνληθήο γεο θαη επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξνπο 
δεζκνχο κε ηελ Διιάδα…». Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ δήκαξρν ηνπ Ηδβνάξειε, Παλαγηψηε 
Νηθνιάθ(ε)ε, «ην ρσξηφ ηνπ ηδξχζεθε ην 1828 απφ Έιιελεο πξφζθπγεο ησλ ρσξηψλ 
Μαχξε Δθθιεζηά, Άζπξν θαη Βαζηιηθφ ηεο Αλδξηαλνχπνιεο, νη νπνίνη ζηάζκεπζαλ ζηελ 
πεξηνρή, ελψ θαηεπζχλνληαλ πξνο ηε Μνιδαβία - γηα λα γελλήζεη θαη λα ζαξαληίζεη κηα 
έγθπνο ιέεη ν ζξχινο- αιιά ηειηθά εγθαηαζηάζεθαλ».    
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θαξθάθηα γηα λα κπνξέζνπλε ηα άινγα λα θνξέζνπλ ηα ζάγκαηα [ρακνχηη θαη ιαηκαξηά]». 
Ζ παξαπάλσ επηδεμηφηεηα απνηειεί «κηα απαζρφιεζε φπσο φιεο νη άιιεο, μεραζκέλε 
ζηελ πιεηνςεθία ησλ ξνπκαληθψλ ρσξηψλ».  Οχηε ν μπινπξγφο, ν ζξπιηθφο κάζηνξαο, 
πνπ δηακνξθψλεη ην μχιν δελ έρεη εμαθαληζηεί απφ ην Ηδβνάξειε.  «Καη γξηέο ηνπ ρσξηνχ 
αθφκα δνπιεχνπλ αθφκα ζηελ αλέκε, ράξε ησλ αλακλήζεσλ, πνπ είλαη κηα αξραΐδνπζα 
ηερλνηξνπία ηνπ Ηδβνάξειε» (Primaria Comunei Izvoarele 2007, Bonjug Ν. 1934). 

  
2. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΚΑ KAI ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΟΤ ΗΕΒΟΑΡΔΛΔ 

ηε ζπλέρεηα ε εξεπλά καο ζηξέθεηαη ζ’ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 
πξνέιεπζε θαη ηελ θαηαγσγή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ηδβνάξειε. Δληάζζνληαη θη’ απηνί ζ’ έλα 
επξχηεξν επνηθηζηηθφ ειιεληθφ πεξηβάιινλ πνπ μεθηλά απφ ηελ αξραηφηεηα (Κνδαξίδεο Υξ. 
2009). Απφ ην 1400 π. Υ. – 700 π. Υ. φηαλ θηάλνπλ νη πξψηνη Έιιελεο ζηνλ Άμελν Πφλην 
(Niculita Ion, 1993). «ε 3.000.000 ππνινγίδνληαη νη Έιιελεο ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο θαη 
ηεο Πξνπνληίδαο ην 1900» (Κνξνκειά Μ.1992). Ωζηφζν φιν απηφ ην ειιεληθφ ζηνηρείν 
ράζεθε, ηδηαίηεξα ηνλ 20ν αη., απφ ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο πνπ δνχζε γηα ρηιηάδεο ρξφληα. 
Δδψ φκσο ζην Ηδβνάξειε έρνπκε κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, κηα αγξνηηθή θνηλφηεηα.  Ο 
Κνληνγεψξγεο Γ. (2008) επηζεκάλεη φηη: «Οη ρσξηθνί» ηνπ Ηδβνάξειε «αζρνινχληαλ κε ηε 
γεσξγία θαη ζεσξήζεθαλ ηδηαίηεξα θαινί αγξφηεο, ελψ θάπνηνη Ρνπκάλνη εξεπλεηέο 
ππνγξάκκηζαλ επίζεο ην εκπνξηθφ δαηκφλην ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ίδηνη εξεπλεηέο 
επέθξηλαλ ηηο ληεκνληέ ζπλήζεηεο ηνπο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ θαηνίθσλ, θαζψο θαη ηελ 
έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ηα παιηά, ε νπνία ήηαλ κάιινλ παξάμελν γηα ηελ πεξηνρή».  Δπίζεο 
αλαγξάθεη φηη «παξά ην γεγνλφο φηη, νη ρσξηθνί αθφκα κηινχλ ειιεληθά κέρξη ζήκεξα, 
έρνπλ ζπρλά ζεσξεζεί απφ ηηο ξνπκαληθέο αξρέο σο Γθαγθανύδνη, θαζψο θαη απφ δηάθνξα 
άηνκα θαη επηζηήκνλεο. Καηά ηελ πξψηκε πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ νη αξραηφηεξνη 
ρσξηθνί απηναπνθαινχληαλ Ρσκαίνη ή Rumni, ελψ νη λεψηεξνη νλφκαδαλ ηνπο εαπηνχο 
ηνπο Έιιελεο (Elini, Greci).  Αληηζέησο, νη Ρνπκάλνη ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ ηνπο 
απνθαινχζαλ Έιιελεο ή Γθαγθανχδνπο, ή κεξηθέο θνξέο Σζηγγάλνπο, ίζσο επεηδή ήηαλ 
ζρεηηθά απνκνλσκέλνη απφ ηηο άιιεο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο». Οη ίδηνη νη θάηνηθνη φκσο 
ηνπ Ηδβνάξειε απνθαινχζαλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ ρσξηψλ ‘Βιάρνπο’    .  

ηελ κνλνγξαθία επίζεο γξάθεηαη: «Απνδείρζεθε απφ ηζηνξηθά ληνθνπκέληα θαη 
ζπδεηήζεηο κε ηνπο παιαηνχο θαηνίθνπο ηνπ Ηδβνάξειε, φηη πξνέξρνληαη απφ άιιεο 
πεξηνρέο, φπσο ην Άζπξν (ζεκεξηλή Βνπιγαξία) ην νπνίν ζεκαίλεη (alb), ηηο 
αξαληαεθθιεζηέο (ζεκ. Αλ. Θξάθε) θαη ην γεηηνληθφ ρσξηφ Vacilicov. Οη θάηνηθνη απ’ απηέο 
ηηο πεξηνρέο εμαλαγθάζζεθαλ ζε θπγή απφ ην λφην ηεο παηξίδαο καο, ηε Θξάθε, εμ αηηίαο 
ηνπ ξσζν-ηνπξθηθνχ πνιέκνπ ζηνπο ρξφλνπο ηεο Αηθαηεξίλεο ΗΗ βαζίιηζζαο ηεο Ρσζίαο, 
Σνχξθνη πνπ βαζάληδαλ ην ιαφ, ρξηζηηαληθήο ειιεληθήο θαηαγσγήο, έλα κέξνο απ’ απηνχο 
μαλαγχξηζαλ (reagindu-se) ζηελ πεξηνρή ηεο Γφκπξνπηδηαο θαη ζηακάηεζαλ λα 
μεθνπξαζηνχλ γηα 3 ρξφληα θαη κεηά λα πεξάζνπλ ζηε Βεζζαξαβία ζηελ ηνπνζεζία Fintina 
Alba» (Popescu Inv. 197x). Δδψ φκσο ρξεηάδεηαη πξνζνρή. Ζ Αηθαηεξίλεο ΗΗ ππήξρε πξηλ 
ην 1800. Δπίζεο ζε δεκνζίεπκα ηνπ ηαχξνπ Σδίκα ην 2006 αλαθέξεηαη ην «εμαθαληζκέλν 
θαη άγλσζην» επί 178 ρξφληα Ηδβνάξειε. Καη φηη «νη 3.500 θάηνηθνί ηνπ είλαη απφγνλνη 
Διιήλσλ ηεο Αλ. Θξάθεο πνπ μεξηδψζεθαλ ην 1825, φηαλ ε ειιεληθή επαλάζηαζε 
βξηζθφηαλ ζε εμέιημε, θαη ζηε δηαδξνκή πξνο ηε Μνιδαβία, ‘μέκεηλαλ’ ζηε Ρνπκαλία, φπνπ 
θξάηεζαλ επί ελάκηζε θαη πιένλ αηψλα άζβεζην ην θαληήιη ηνπ ειιεληζκνχ …Οη θάηνηθνί 
ηνπ, γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα, κηινχλ ειιεληθά, 
δηαηεξνχλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο παηξνγνληθήο γεο θαη επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξνπο 
δεζκνχο κε ηελ Διιάδα…». Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ δήκαξρν ηνπ Ηδβνάξειε, Παλαγηψηε 
Νηθνιάθ(ε)ε, «ην ρσξηφ ηνπ ηδξχζεθε ην 1828 απφ Έιιελεο πξφζθπγεο ησλ ρσξηψλ 
Μαχξε Δθθιεζηά, Άζπξν θαη Βαζηιηθφ ηεο Αλδξηαλνχπνιεο, νη νπνίνη ζηάζκεπζαλ ζηελ 
πεξηνρή, ελψ θαηεπζχλνληαλ πξνο ηε Μνιδαβία - γηα λα γελλήζεη θαη λα ζαξαληίζεη κηα 
έγθπνο ιέεη ν ζξχινο- αιιά ηειηθά εγθαηαζηάζεθαλ».    

Ζ αλαθνξά πνπ θάλεη ν Κνληνγεψξγεο Γεκήηξηνο φηη «νη θάηνηθνη ηνπ θαηάγνληαλ απφ 
ην ρσξηφ Acdere (Aspru) ζηελ πεξηνρή ηεο Βάξλαο ή, ζχκθσλα κε κάιινλ ιηγφηεξν 
αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, απφ ηε Μεζεκβξία, ηεο Θξάθεο», δελ πηζηνπνηείηαη απφ ηα κέρξη 
ηψξα ζηνηρεία. Δλψ πηζηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ φηη «αθνινχζεζαλ ηζρπξηζκνχο ηνπ 
ξσζηθνχ ζηξαηνχ, νη νπνίνη απσζνχληαη νκαδηθά πξνο ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κεηά 
ην ηέινο ηνπ ξσζν-νζσκαληθφ πφιεκν ηνπ 1828-1829».  Καη φηη «ζηελ αξρή 
εγθαηαζηάζεθαλ ζηε λφηηα Βεζζαξαβία, αιιά αξθεηά ζχληνκα, ην θζηλφπσξν ηνπ 1830, 
θηλήζεθαλ πξνο Alibeköy». Ο παξαπάλσ πηζηεχεη φηη επεηδή «ην ρσξηφ ήηαλ ζρεηηθά 
απνκνλσκέλν νη θάηνηθνη» ηνπ εθάξκνζαλ ηελ ελδνγακία θαη «παξέκεηλε έηζη ε ειιεληθή-
νκηιία.  Δμάιινπ, σο ην 1882, νη ηεξείο ήηαλ απνθιεηζηηθά Έιιελεο απφ ηε Θξάθε ή απφ ην 
ρσξηφ, ελψ κέρξη ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ε Θεία Λεηηνπξγία ιάκβαλε ρψξα-
ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη-ζηελ ειιεληθή γιψζζα» (2008, βι. θαη Εακπέιηνο . 2007). 

Σν πην θπξίαξρν ίζσο γξάθεηαη ζηε κνλνγξαθία ηνπ 1970: «Με ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ 
επεηδή νη Σνχξθνη είραλ εηηεζεί  έλαο αξηζκφο 13 νηθνγελεηψλ, εθ ησλ νπνίσλ 7 νηθνγέλεηεο 
Διιήλσλ θαη 6 νηθνγέλεηεο Βνπιγάξσλ, βάδνπλ ζην κπαιφ ηνπο λα μαλαγπξίζνπλ απφ θεη 
πνπ έθπγαλ (Θξάθε;)» θαη φηη «αθνχ θηάζαλε ζηελ ηνπνζεζία εθεί πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα 
ην Ηδβνάξειε, γέλλεζε κηα γπλαίθα έλα κσξφ πνπ ιέγεηαη Θενδσξίηζα θαη φπσο ήηαλ ε 
παξάδνζε κηα ιερψλα έπξεπε λα θαζίζεη 40 κέξεο». Αθφκα παξνπζηάδεηαη ηφζν ν ηξφπνο 
ηεο πξψηεο επηβίσζεο θαη ησλ ιφγσλ παξακνλήο ησλ Διιήλσλ φζν θαη ηνπ ηξφπνπ 
ελδνγακίαο θαη ηέιεζεο ησλ γηνξηψλ. Αμηνπνηψληαο ηε γφληκε γε θαη επεκεξψληαο 
«άξρηζαλ κάιηζηα θαη λα πεγαίλνπλ θαη κε Ρνπκάλεο ησλ άιισλ ρσξηψλ αιιά ηηο δηθέο 
ηνπο γπλαίθεο ηηο απαγφξεπαλ. Δλψ ζηηο γηνξηέο ηνπο θαη ζηηο δηαζθεδάζεηο ηνπο 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ Γθάηληα ή ηζηκπφη, ην θαβάιη θαη ηελ ηζηκπνχιθα θαη νη ηξαγνπδηζηέο 
ηνπο ηξαγνπδνχζαλ κε ην ηνπηθφ ζηπι ην νπνίν θαη ζήκεξα αληαγσλίδεηαη ζηε ζθελή, ζηελ 
αίζνπζα ηεο θνπιηνχξαο ηνπ Ηδβνάξειε». Δπίζεο γξάθεηαη αθφκα θαη ην ‘γηαηί’ ε θάηνηθνη 
ηνπ ζηξάθεθαλ εζσζηξεθψο.  «Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ξνπκαληθήο δηαβίσζεο 
ήηαλ ε θαηαζθεπή νηθηζκψλ απφ ιάζπε θαη ζπρλά ε θαηνίθεζε ζε ζπειηέο, ηα ιεγφκελα 
ζπειαηφβηα (burdeie casele). Όηαλ νη πξψηεο νηθνγέλεηεο Διιήλσλ εγθαηαζηαζήθαλ ζην 
Ηδβνάξειε άξρηζαλ λα καζαίλνπλ απφ ηνπο Ρνπκάλνπο, ηελ ηέρλε ηεο ιάζπεο αιιά 
γξήγνξα ηελ εμέιημαλ ζε αγγεηνπιαζηηθή, ζε θεξακηθή θαη ζε νηθνδνκηθά πιηθά, ηνχβια.  
Όκσο ε πην βειηησκέλε γλψζε ησλ Διιήλσλ ζηε θαηαζθεπή θαη κεηαπνίεζε ηεο αξγίινπ 
άξρηζε λα δηαξξέεη φηαλ νη Ρνπκάλνη ησλ άιισλ ρσξηψλ άξρηζαλ λα ηνπο κηκνχληαη. Σφηε 
νη Έιιελεο ηνπ Ηδβνάξειε  απνθάζηζαλ λα βάδνπλ φξηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο 
άιινπο ληφπηνπο πιεζπζκνχο θαη ηειηθά λα θιεηζηνχλ ζε κηα εζσζηξεθή ελδνγακηθή θαη 
θιεηζηή θνηλσλία, ψζηε λα κε δηαξξένπλ ηα κπζηηθά ηνπο» (Popescu Inv. 197x). 

Έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν θαηαγσγήο πξνέξρεηαη απφ έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ πνπ εθδφζεθε 
απφ ηελ ην Γήκν ηνπ Ηδβνάξειε ζηηο 4-1-03, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν Γήκαξρνο Σξαλνπιέα 
ηέξε θαη επηθπξψλεη ηελ επίζεκε κεηάθξαζε (Νν 15759) ην ειιεληθφ Τπνπξγείν ησλ 
Δμσηεξηθψλ πξνθεηκέλνπ λ’ απνδεηρζεί ε ειιεληθή εζληθή θαηαγσγή ηνπ Σζεακπάδνπ Η. Ηιίε 
απφ ην ρσξηφ Ηδβνάξειε. Δθεί αλαθέξνληαη ηα εμήο: «χκθσλα κε ηε κνλνγξαθία ηνπ 
ρσξηνχ Ηδβνάξειε, θαίλεηαη φηη απηφ ην ρσξηφ ηδξχζεθε ην έηνο 1828. Οη πξφγνλνί καο, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο σκφηεηεο, 
ηηο νπνίεο έθαλαλ νη Σνχξθνη, κεηαλάζηεπζαλ απφ ηε Θξάθε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ 
πεξηνρή Καξαθθιεζηά, ζχλνιν 7 νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 
Μπαζαξάκπηα, θαη ζηε ζπλέρεηα, ην έηνο 1828 έθπγαλ απφ εθεί θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζην 
ζεκεξηλφ ρψξν, δεκηνπξγψληαο ηελ πεξηνρή, ε νπνία ζήκεξα νλνκάδεηαη Ηδβνάξειε θαη 
βξίζθεηαη ζην Ννκφ Σνχιηζεα. Δπηζεκαίλσ, φηη ζήκεξα ην 95% ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ 
Ηδβνάξειε νκηινχλ ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, κε αλαπηπγκέλε απφ επηζηεκνληθήο 
πιεπξάο. πγρξφλσο θάλνπλ ηελ επηζήκαλζε, φηη ζην ζρνιείν παξαδηδφηαλ ε ειιεληθή 
γιψζζα σο δεπηεξεχνπζα γιψζζα κέρξη ην 1946 θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ ηνπο ρνξεγνχληαλ πηζηνπνηεηηθφ, ζην νπνίν ήηαλ πεξαζκέλε ε ειιεληθή 
εζληθφηεηα, ζπγθεθξηκέλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΣΑΓΩΓΖ. Μεηά ην έηνο 1947, κε ηελ 
εγθαζίδξπζε ηνπ θνπκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, φινη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ζεσξήζεθαλ 
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Ρνπκάλνη ππήθννη, ξνπκαληθήο εζληθφηεηαο, πξάγκα, ην νπνίν δελ επεξέαζε ζε ηίπνηε ηε 
δηαηήξεζε ηεο νκηινχζαο γιψζζαο θαη πνιιψλ ειιεληθψλ εζληθψλ ζπλεζεηψλ, κέρξη ηηο 
κέξεο καο» (Τπνπξγείν ησλ Δμσηεξηθψλ 2003). 

Θα κπνξνχζε θαλείο εδψ λα ζηξαθεί πξνο ηνλ ζεσξεηηθφ ηνπ θνηλνηηζκνχ Καξαβίδα, 
γηα λα θαηαλνήζεη ην ‘πνηα’ είλαη ε νηθνλνκηθή βάζε απηήο ηεο θιεηζηήο νηθνλνκίαο ε νπνία 
ζηεξίδεηαη ζηελ ‘παηξηά’. Πξφθεηηαη, γηα έλα «ζπληεξεηηθφ νξγαληζκφ… κε εκκνλή ζηηο 
παιαηέο έμεηο… ζπλεξγείν αζπλαγψληζην… απεξίζπαζηνπ απφ θπγφθεληξεο βιέςεηο θαη 
ηηο λεσηεξηζηηθέο ηάζεηο ιφγσ ηεο θνιεθηηβηζηηθήο δσήο ησλ…». Μηα ηέηνηα θηιήζπρε θαη 
θιεηζηή θνηλσλία πνπ αλ ππήξρε θαη πξνγακηθή ειεπζεξνγακία ζα έκνηαδε εληειψο κε κηα 
πξαγκαηηθή κεηξηαξρία ηελ αλεπξίζθνπκε κεηαιιαγκέλε ζε ρεξζαίεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο 
Μαθεδνλίαο, Βνπιγαξίαο (κπξάηζθν), Aιβαλίαο, FYROM, Ρνπκαλίαο θαη εξβίαο θαη 
πνιιέο θνξέο λα κνηάδεη θαη κε ηε κε πξαγκαηηθή κεηξηαξρία ή κεηξνγνληθφηεηα ή 
κεηξνγξακκηθφηεηα (ελαιιαζζφκελε πεξηνδηθά κε παηξηαξρία, Καξαβίδαο Κ. 1980). 

          
3 . ΣΑ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΑ ΔΘΝΟΓΡΑΦΗΚΑ ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΟ ΗΕΒΟΑΡΔΛΔ 

Οη άλζξσπνη απφ Izvoarele έρνπλ θξαηήζεη ηελ νκνξθηά ησλ δξψκελσλ, ζαλ λα 
βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αη., πξνζζέηνληαο θαη λέα ζηνηρεία απφ ηε βφξεηα Θξάθε 
θαη ηελ Γφκπξνηδηα (ζεκεξηλά βνπιγαξηθά ή ξνπκαληθά έζηκα). Αλ θαη «ηα παξαδνζηαθά 
θνζηνχκηα ηνπο έρνπλ ππνζηεί θάπνηα κεηακφξθσζε», ελ ηνχηνηο ε επαλάιεςε θάη’ έηνο 
ησλ ηειεηνπξγηθψλ γηνξηψλ κε ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο καο «δίλεη ηε δηαζήθε ηεο κεγάιεο 
δχλακεο ηεο πξνζαξκνγήο απηήο ηεο ζπκπαγνχο ειιεληθήο θνηλφηεηαο πνπ ε ειιεληθή θαη 
βαιθαληθή θιεξνλνκηά - κνξθέο θαη έζηκα πνπ ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ δηαηήξεζε ησλ αμηψλ 
ηαπηφηεηαο».  Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα δξψκελα γίλνληαη γχξσ ζην ρεηκψλα. Παξακνλή 
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ζπγθεληξψλνληαη ηα αγφξηα κε επηθεθαιήο έλαλ παληξεκέλν άληξα 
θαη πάλε κε ηνλ Γξαγνπκάλν (Dragumanul). Σν ξεπεξηφξηφ ηνπο πεξηιακβάλεη έμη 
ηξαγνχδηα: ην θάιαληα ησλ παγώλσλ, ησλ γελεζιίσλ ηνπ Κπξίνπ, ησλ θνξηηζηώλ, ηνπ 
αγνξηνύ, ησλ λνηθνθπξηώλ, ηνπ λενγέλλεηνπ. Αθνινπζεί έλα πνιχ ηδηαίηεξν ηειεηνπξγηθφ, 
γλσζηφ σο ‘ην πφηηζκα (βξέμηκν) ησλ  παληξεκέλσλ’ (Udatul mirilor). Με ην πνπ πεξλάεη 
ηελ δνθηκή ηνπ ‘Πνηίζκαηνο’ ηφηε γίλεηαη ν νξηζηηθφο δηαρσξηζκφο απφ ηα αγφξηα (απφ ηνπο 
άγακνπο). Μφλν κεηά απφ απηή ηελ ηειεηή αλαγλσξίδεηαη ζηνλ γακπξφ ε νηθνγελεηαθή ηνπ 
θαηάζηαζε. ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ έξρεηαη ε ζεηξά ησλ λενπαληξεκέλσλ θνξηηζηψλ λα 
πεξάζνπλ ηελ δνθηκή/ηειεηή, γλσζηή σο ‘πφηηζκα ηεο λχθεο’ (Udatul mireselor), ζπλήζεηα 
κε ηζρπξή ζπκβνιηθή ζεκαζία γηα ηελ ηφλσζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηελ θάζαξζε. Σν 
βξάδπ, νη νκάδεο ησλ γπλαηθψλ, πνπ θνξνχλ ηεο κάιιηλεο ή βεινχδηλεο ζηνιέο κε ηα 
άζπξα ή ηνχβιν-ρξψκα θξφζζηα (πεξηζψξηα), [μνκπιηαζηά], πεγαίλνπλ ζην θέληξν ηνπ 
ρσξηνχ γηα λα ρνξέςνπλε. Σελ επφκελε κέξα έξρεηαη ε ζεηξά ησλ καηψλ ηνπ ρσξηνχ θαη 
ησλ λέσλ κεηέξσλ. Δίλαη ε κέξα ησλ γξηψλ (Ziua babelor) πνπ ηα ‘βάδνπλ κε ηηο Μνίξεο’ 
(pusul Ursitoarelor) θαη ηα μφξθηα (Primaria Comunei Izvoarele 2007)2.  

Μηα άιιε γηνξηή γίλεηαη «κε ηνλ εξρνκφ ηεο άλνημεο, ην ηειεπηαίν άββαην πξηλ ηελ 
Αλάζηαζε, φπνπ γηνξηάδεηαη ‘Buianciu’ ή ‘Lazarelul’, νη Λαδαξίλεο. Δπίζεο νη Παζραιηλέο 
θσηηέο ή Υνξρνχβεινο (Horhumbalul) είλαη κηα ζπλήζεηα, πνπ ηελ πεξηκέλνπλ κε 
αλππνκνλεζία ηα αγφξηα ηνπ ρσξηνχ ηελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, κε ηελ 
νπνία δηψρλνπλ ηα θαθά πλεχκαηα θαη λα θέξλνπλ αθζνλία ζην ρσξηφ.  Απηή ηε κέξα δελ 
ππάξρεη νηθνγέλεηα ζηελ Ηδβνάξειε πνπ λα κελ ςήζεη έλα αξλί γηα ην ‘Corban’, γηα ηνλ Άγην 
πνπ θπιάεη ην ζπίηη, γηα ηελ πγεία, γηα ηα δψα. Ζ αξραία απηή, ε εκβιεκαηηθή ζπλήζεηα γηα 
ηελ θνηλφηεηα 200 έηε ηψξα είρε πάληα γηα ηα πξφβαηα θαη ηνπο θηελνηξφθνπο, μερσξηζηή 
ζεκαζία. Σν ‘Corbanul’ (‘ην corban ηεο πγείαο’, riatual) έρεη ηελ έλλνηα ηεο ηειεηνπξγίαο 

                                                
2 Γείηε έλα ηνπηθφ ειιεληθφ ηξαγνχδη (Internet: Song of Alibeköy / Izvoarele): Άζπξν κνπ πεξηζηέξη, 
από ηνλ ηόπν κνπ, καύξν κνπ ρειηδόλη από ηελ Αξαπηά, ρακήισζε ηα θηηξά λα γξάςσ κηα γξαθή, 
λα ζηείισ ζηε καλνύια κ’, λα κε κε θαξηεξεί θαη ηνλ γέξνλ κνπ πνηέο λα κε ζαξξεί, λα ζηείισ θαη 
ηελ αγάπε κ’ λα πάεη λα παληξεπηεί, Σνύξθν λα κε κπνξεί θαη πάεη θαη θνιαζηεί, θη λα πάξεη ηνπ 
δηάθνπ ηνλ πηό, λα πάεη λα αγηαζηεί. 
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Ρνπκάλνη ππήθννη, ξνπκαληθήο εζληθφηεηαο, πξάγκα, ην νπνίν δελ επεξέαζε ζε ηίπνηε ηε 
δηαηήξεζε ηεο νκηινχζαο γιψζζαο θαη πνιιψλ ειιεληθψλ εζληθψλ ζπλεζεηψλ, κέρξη ηηο 
κέξεο καο» (Τπνπξγείν ησλ Δμσηεξηθψλ 2003). 

Θα κπνξνχζε θαλείο εδψ λα ζηξαθεί πξνο ηνλ ζεσξεηηθφ ηνπ θνηλνηηζκνχ Καξαβίδα, 
γηα λα θαηαλνήζεη ην ‘πνηα’ είλαη ε νηθνλνκηθή βάζε απηήο ηεο θιεηζηήο νηθνλνκίαο ε νπνία 
ζηεξίδεηαη ζηελ ‘παηξηά’. Πξφθεηηαη, γηα έλα «ζπληεξεηηθφ νξγαληζκφ… κε εκκνλή ζηηο 
παιαηέο έμεηο… ζπλεξγείν αζπλαγψληζην… απεξίζπαζηνπ απφ θπγφθεληξεο βιέςεηο θαη 
ηηο λεσηεξηζηηθέο ηάζεηο ιφγσ ηεο θνιεθηηβηζηηθήο δσήο ησλ…». Μηα ηέηνηα θηιήζπρε θαη 
θιεηζηή θνηλσλία πνπ αλ ππήξρε θαη πξνγακηθή ειεπζεξνγακία ζα έκνηαδε εληειψο κε κηα 
πξαγκαηηθή κεηξηαξρία ηελ αλεπξίζθνπκε κεηαιιαγκέλε ζε ρεξζαίεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο 
Μαθεδνλίαο, Βνπιγαξίαο (κπξάηζθν), Aιβαλίαο, FYROM, Ρνπκαλίαο θαη εξβίαο θαη 
πνιιέο θνξέο λα κνηάδεη θαη κε ηε κε πξαγκαηηθή κεηξηαξρία ή κεηξνγνληθφηεηα ή 
κεηξνγξακκηθφηεηα (ελαιιαζζφκελε πεξηνδηθά κε παηξηαξρία, Καξαβίδαο Κ. 1980). 

          
3 . ΣΑ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΑ ΔΘΝΟΓΡΑΦΗΚΑ ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΟ ΗΕΒΟΑΡΔΛΔ 

Οη άλζξσπνη απφ Izvoarele έρνπλ θξαηήζεη ηελ νκνξθηά ησλ δξψκελσλ, ζαλ λα 
βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αη., πξνζζέηνληαο θαη λέα ζηνηρεία απφ ηε βφξεηα Θξάθε 
θαη ηελ Γφκπξνηδηα (ζεκεξηλά βνπιγαξηθά ή ξνπκαληθά έζηκα). Αλ θαη «ηα παξαδνζηαθά 
θνζηνχκηα ηνπο έρνπλ ππνζηεί θάπνηα κεηακφξθσζε», ελ ηνχηνηο ε επαλάιεςε θάη’ έηνο 
ησλ ηειεηνπξγηθψλ γηνξηψλ κε ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο καο «δίλεη ηε δηαζήθε ηεο κεγάιεο 
δχλακεο ηεο πξνζαξκνγήο απηήο ηεο ζπκπαγνχο ειιεληθήο θνηλφηεηαο πνπ ε ειιεληθή θαη 
βαιθαληθή θιεξνλνκηά - κνξθέο θαη έζηκα πνπ ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ δηαηήξεζε ησλ αμηψλ 
ηαπηφηεηαο».  Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα δξψκελα γίλνληαη γχξσ ζην ρεηκψλα. Παξακνλή 
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ζπγθεληξψλνληαη ηα αγφξηα κε επηθεθαιήο έλαλ παληξεκέλν άληξα 
θαη πάλε κε ηνλ Γξαγνπκάλν (Dragumanul). Σν ξεπεξηφξηφ ηνπο πεξηιακβάλεη έμη 
ηξαγνχδηα: ην θάιαληα ησλ παγώλσλ, ησλ γελεζιίσλ ηνπ Κπξίνπ, ησλ θνξηηζηώλ, ηνπ 
αγνξηνύ, ησλ λνηθνθπξηώλ, ηνπ λενγέλλεηνπ. Αθνινπζεί έλα πνιχ ηδηαίηεξν ηειεηνπξγηθφ, 
γλσζηφ σο ‘ην πφηηζκα (βξέμηκν) ησλ  παληξεκέλσλ’ (Udatul mirilor). Με ην πνπ πεξλάεη 
ηελ δνθηκή ηνπ ‘Πνηίζκαηνο’ ηφηε γίλεηαη ν νξηζηηθφο δηαρσξηζκφο απφ ηα αγφξηα (απφ ηνπο 
άγακνπο). Μφλν κεηά απφ απηή ηελ ηειεηή αλαγλσξίδεηαη ζηνλ γακπξφ ε νηθνγελεηαθή ηνπ 
θαηάζηαζε. ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ έξρεηαη ε ζεηξά ησλ λενπαληξεκέλσλ θνξηηζηψλ λα 
πεξάζνπλ ηελ δνθηκή/ηειεηή, γλσζηή σο ‘πφηηζκα ηεο λχθεο’ (Udatul mireselor), ζπλήζεηα 
κε ηζρπξή ζπκβνιηθή ζεκαζία γηα ηελ ηφλσζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηελ θάζαξζε. Σν 
βξάδπ, νη νκάδεο ησλ γπλαηθψλ, πνπ θνξνχλ ηεο κάιιηλεο ή βεινχδηλεο ζηνιέο κε ηα 
άζπξα ή ηνχβιν-ρξψκα θξφζζηα (πεξηζψξηα), [μνκπιηαζηά], πεγαίλνπλ ζην θέληξν ηνπ 
ρσξηνχ γηα λα ρνξέςνπλε. Σελ επφκελε κέξα έξρεηαη ε ζεηξά ησλ καηψλ ηνπ ρσξηνχ θαη 
ησλ λέσλ κεηέξσλ. Δίλαη ε κέξα ησλ γξηψλ (Ziua babelor) πνπ ηα ‘βάδνπλ κε ηηο Μνίξεο’ 
(pusul Ursitoarelor) θαη ηα μφξθηα (Primaria Comunei Izvoarele 2007)2.  

Μηα άιιε γηνξηή γίλεηαη «κε ηνλ εξρνκφ ηεο άλνημεο, ην ηειεπηαίν άββαην πξηλ ηελ 
Αλάζηαζε, φπνπ γηνξηάδεηαη ‘Buianciu’ ή ‘Lazarelul’, νη Λαδαξίλεο. Δπίζεο νη Παζραιηλέο 
θσηηέο ή Υνξρνχβεινο (Horhumbalul) είλαη κηα ζπλήζεηα, πνπ ηελ πεξηκέλνπλ κε 
αλππνκνλεζία ηα αγφξηα ηνπ ρσξηνχ ηελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, κε ηελ 
νπνία δηψρλνπλ ηα θαθά πλεχκαηα θαη λα θέξλνπλ αθζνλία ζην ρσξηφ.  Απηή ηε κέξα δελ 
ππάξρεη νηθνγέλεηα ζηελ Ηδβνάξειε πνπ λα κελ ςήζεη έλα αξλί γηα ην ‘Corban’, γηα ηνλ Άγην 
πνπ θπιάεη ην ζπίηη, γηα ηελ πγεία, γηα ηα δψα. Ζ αξραία απηή, ε εκβιεκαηηθή ζπλήζεηα γηα 
ηελ θνηλφηεηα 200 έηε ηψξα είρε πάληα γηα ηα πξφβαηα θαη ηνπο θηελνηξφθνπο, μερσξηζηή 
ζεκαζία. Σν ‘Corbanul’ (‘ην corban ηεο πγείαο’, riatual) έρεη ηελ έλλνηα ηεο ηειεηνπξγίαο 

                                                
2 Γείηε έλα ηνπηθφ ειιεληθφ ηξαγνχδη (Internet: Song of Alibeköy / Izvoarele): Άζπξν κνπ πεξηζηέξη, 
από ηνλ ηόπν κνπ, καύξν κνπ ρειηδόλη από ηελ Αξαπηά, ρακήισζε ηα θηηξά λα γξάςσ κηα γξαθή, 
λα ζηείισ ζηε καλνύια κ’, λα κε κε θαξηεξεί θαη ηνλ γέξνλ κνπ πνηέο λα κε ζαξξεί, λα ζηείισ θαη 
ηελ αγάπε κ’ λα πάεη λα παληξεπηεί, Σνύξθν λα κε κπνξεί θαη πάεη θαη θνιαζηεί, θη λα πάξεη ηνπ 
δηάθνπ ηνλ πηό, λα πάεη λα αγηαζηεί. 

πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο  θαη νιφθιεξεο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ εκέξα 
ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ είλαη γηα νιφθιεξε ηε βαιθαληθή πεξηνρή κηα γηνξηή κε πνιιαπιέο 
ζεκαζίεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε παξαδφζεηο, απφ ηηο πην ζεακαηηθέο. Καηά ηελ εθηέιεζε 
απηήο ηεο αξραίαο γηνξηήο έρνπκε ηξία ζεκεία: ε ζθαγή ησλ δψσλ κε ηελ επίθιεζε ηνπ 
Αγίνπ Γεσξγίνπ, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην ςήζηκν ηνπ ‘Corban’ ζηε εζηία [ζηηά], δειαδή 
απφ έλα κνλφ αξηζκφ απφ γεηηνληθέο νηθνγέλεηεο».  Γεληθά ην θνπξκπάλη είλαη έλα έζηκν 
πνπ ηεινχληαλ ηδηαίηεξα ζηε Θξάθε αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, φπσο θαη 
ηειείηαη θαη ζήκεξα θαηά παξφκνην ηξφπν κε ην Ηδβνάξειε θαη ηδηαίηεξα κε ηελ επθαηξία 
θάπνηαο γηνξηήο. Σν έζηκν απηφ δηαηεξήζεθε γηα αηψλεο θαη έθζαζε κέρξη ηελ επνρή καο 
σο κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε αγαζψλ, ηεο ίδηαο ηεο δσήο. Ζ ιέμε ‘θνπξκπάλη’ 
αληηθαηέζηεζε ηελ ειιεληθή ιέμε ‘ζπζία’ πξνεξρφκελε απφ ην αξαβηθφ ‘kurban’ ιέμε θνηλή 
θαη ζηνπο Δβξαίνπο. ην Νέν Μνλαζηήξη Φαξζάισλ, πνπ νη θάηνηθνη ηνπ θαηάγνληαη απφ 
ηελ Αλαη. Ρσκπιία (Π.ρ. ζηηο 2-6-11) ηεινχλ θάζε ρξφλν αλήκεξα ηεο Αλαιήςεσο 
θνπξκπάλη ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ (Κνδαξίδεο Υξ. 2009,  Κνπηζεξήο E. 2012). 

  
4. ΣΑ ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΗΕΒΟΑΡΔΛΔ 

Κάλακε κηα κηθξή γισζζνινγηθή αλαγλψξηζε, πξνεξρφκελε απφ πνιιέο ζπδεηήζεηο, 
ζην ρσξηφ Ηδβνάξειε, φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ ηπραίεο ιέμεηο (500) ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, 
ηεο αγξνηνπνηκεληθήο δηαιέθηνπ θαη νη νπνίεο νκνηάδνπλ αθάληαζηα ηφζν, ζηελ πξνθνξά 
φζν θαη ζηηο έλλνηεο ησλ ιέμεσλ κε ην Πειηνξείηηθν ηδίσκα3. Καη θπζηθά φρη κφλν. Πξάγκαηη 
νη θάηνηθνη ηνπ κηιάλε αθφκα κφλν ειιεληθά ή κάιινλ κηα αξραίδνπζα ειιεληθή ζαλ απηή 
πνπ κηινχζαλ ζην Πήιην νη παππνχδεο.  Οξηζκέλνη κάιηζηα ειηθησκέλνη δελ γλσξίδνπλ 
θαλ ξνπκαληθά. Κη εδψ πξνθχπηεη ην εμήο εξψηεκα: πσο είλαη δπλαηόλ κέζα ζ’ έλα μεληθό 
πεξηβάιινλ λα παξακείλεη κηα γιώζζα; Πξνθαλψο θάηη θνβήζεθαλ, θάηη ηνπο απεηινχζε. 
Δδψ γελληνχληαη πνιιά εξσηήκαηα. Γηαηί εθάξκνζαλ ηελ ελδνγακία κέζα ζε κηα θιεηζηή 
παηξηαξρηθή θνηλσλία; Καη κάιηζηα φηαλ ππήξραλ ζε αθκή νη γχξσ πφιεηο (40 έσο 50 Km) 
ηνπ ειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, Μπξαίια, Γαιάηζη, Σνχιηζεα θαη νιίλα. Με κηα πξψηε καηηά, 
κάιινλ πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηαθνξνπνίεζεο ηάμεσλ θαη 
ζπλζεθψλ παξαγσγήο. Μηα θαζαξή αγξνηηθή ειιεληθή θνηλσλία πνπ έκεηλε ζήκεξα 
δσληαλή ελψ νη παξαπάλσ πφιεηο ζήκεξα εθξνπκαλίζηεθαλ θαη έζβεζαλ. Οη ιέμεηο 
ηαμηλνκήζεθαλ ζε δπν θαηεγνξίεο: ’ απηέο αθξηβώο ‘όπσο έηζη πξνθέξνληαη θαη είλαη 
θαηαλνεηέο θαη ζην Πήιην’: Ξέγεηξε  = έπεζε, Πφξηα = απιφπνξηα, Θχξα = πφξηα ζπηηηνχ, 
αθνπγθξαζζψ = αθνχσ, Σζηξίδσ =θσλάδσ, Αγξνηθψ = θαηαιαβαίλσ, Λαιψ, ιαιάεη 
=παίδσ ην φξγαλν, κηιψ, ηξαγνπδψ, Οξλίζηα  = θφηεο θ.ιπ.  Καη ζ’ απηέο πνπ ‘δελ 
ζπλεζίδνληαη ζην Πήιην αιιά νη πεξηζζόηεξεο είλαη θαηαλνεηέο σο έλλνηεο ζηε ζξαθηώηηθε 
δηάιεθην’. Πιαζηήξθα = πνδηά ηεο Θξάθεο, Καιπάθη = θαπέιν ηεο Θξάθεο, Μπαξέδη = 
καληήιη θεθαιήο γπλαηθφο, (γ)ηληέθηα = θάιπκκα καληειηνχ θεθαιήο γπλαηθφο, Παιηά 
=θνπβέξηα, Φχιιν πθακέλν = πάληα πθαληή ηνίρνπ, Μεζάιη πθακέλν = ην θνξνχζε ν 
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θαηλφκελν. ε φια ηα Βαιθάληα ην πξσηφγαια (πχαξ) πνπ παίξλνπλ ηα λενγέλλεηα 
αξλάθηα θαη φια ηα ζειαζηηθά ηηο πξψηεο ηξείο κέξεο απφ ηελ ιερνχζα κάλα ιέγεηαη 
‘θνιηάζηξα’  (Colostrum), κηα θαζαξή αξραία ιέμε, ε νπνία δελ πξνέξρεηαη απφ ηα 
ιαηηληθά, φπσο ππνζηεξίδνπλ πνιινί, αλ θαη ηελ θάλνπλ ρξήζε νη Ρσκαίνη4. Πώο είλαη 
δπλαηόλ κηα ηόζν εμεηδηθεπκέλε ιέμε, άγλσζηε ζηνλ αζηηθό θόζκν, λα θπξηαξρεί ζηνλ 

                                                
3 Ζ εμήγεζε αθνξά ηνπο αζηνχο Έιιελεο, νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή 

αγξνηνπνηκεληθή δηάιεθην. Γηα ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ, ππεχζπλνο ν εδψ ζπγγξαθέαο πνπ 
πήξε θαη ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ θαηνίθσλ (Ζιία, Πέηξν θαη Αλαζηάζην Ρνχζν) ζηηο 6-1-11 θαη Ζιία 
Σζνκπάδνπ ηνλ Φεβ. θαη Μάξηην 2011.  

4 Aulus Plautius, ν πνιηηηθφο θαη ζηξαηεγφο, πνπ νδεγνχλ ηε ξσκατθή θαηάθηεζε ηεο Βξεηαλίαο 
ζε 43 κ.Υ., πνπ ρξεζηκνπνηείηαη colostra σο ιέμε ηεο endearment: Meum mel, meum cor, mea 
colostra: "κέιη κνπ, ε θαξδηά κνπ, colostra κνπ".  
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αγξνηηθό θόζκν; Ναη ην ρσξηφ έρεη άπεηξα ζηνηρεία πξνο έξεπλα. Ηζηνξηθά, δεκνγξαθηθά, 
γισζζνινγηθά, θνηλσληνινγηθά αιιά θαη εζλνινγηθά δεηήκαηα ηα νπνία εξεπλψληαη ηψξα 
απφ ηα Παλεπηζηήκηα Θεζζαιίαο θαη Θξάθεο (Primaria Comunei Izvoarele 2007).  

       
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Γεληθή παξαηήξεζε είλαη φηη έλαο κεγάινο πνιηηηζκφο παξαθκάδεη νη αμίεο ηνπ παχνπλ 
λα βηψλνληαη ή λα δηαθξίλνληαη θαηά ηξφπν ζπλεηδεηφ. Παξφια απηά δελ ράλνληαη αιιά 
κεηαδίδνληαη ζηηο επφκελεο γεληέο κέζα απφ ηελ ιατθή θνπιηνχξα.  Απηή ιεηηνπξγεί ζαλ 
ππφγεην πνηάκη θαη ρχλεη ην δσνγφλν ξεχκα ηεο ζην ρξφλν, ζπρλά γηα ρηιηεηίεο ζπλδένληαο 
κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν επνρέο θαη πνιηηηζκνχο πνπ κε κηα επηπφιαηα καηηά ζα θαηλφηαλ πνιχ 
απφκαθξεο κεηαμχ ηνπο ή αθφκα θαη αζχλδεηεο (Εακπέιηνο . 2007).  Σέηνηα ππνιείκκαηα 
ιατθήο θνπιηνχξαο θαη ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ κπνξεί λα βξεη θαλείο ζήκεξα ζηε Νφηην 
Ηηαιία, ζηελ Αίγππην, ζηε πξία, ζηελ Σνπξθία, ζηε Βνπιγαξία,  ζηα θφπηα, ζηε 
Ρνπκαλία, ζηελ Οπθξαλία, ζηε Ρσζία, ζηε Γεσξγία θά. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη θαη ην 
εμεηαδφκελν εδψ ρσξηφ Ηδβνάξειε (Κνπηζεξήο E. 2012).  

         Αληηιεθζήθακε απφ ην παξφλ φηη ζ’ απηή ηε λέα δηαπάιε ηεο λενηεξηθφηεηαο νη 
αγξνηηθνί πιεζπζκνί ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ ζπκκεηέρνπλ δηαθνξεηηθά απφ ηνπο αζηηθνχο 
ρψξνπο, φηαλ νη λέεο εζλνγελέζεηο αθνκνηψλνπλ πξψηα ηα αζηηθά ππνιείκκαηα ησλ 
δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ. Καη νη Έιιελεο αζηνί είηε, εθπαηξίδνληαη είηε, ζρεδφλ 
εμαθαλίδνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ληφπηα θαηεζηεκέλα είηε, απνδέρνληαη ηε μέλε 
ηαπηφηεηα. Οη ειάρηζηεο ειιεληθέο Κνηλφηεηεο ζήκεξα αγσλίδνληαη λα ζψζνπλ ηα ιίγα 
ελαπνκείλαληα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, φπσο ζηε Μπξαίια, ην ζρνιείν. Ωζηφζν, απφ 
ηε κηα κεξηά είδακε φηη, θάπνηεο κεηνλφηεηεο κέζα ζ’ έλα μεληθφ πεξηβάιινλ αληέρνπλ ζην 
ρξφλν ψζηε λα ζψδνληαη ζήκεξα ππνιείκκαηα-ζχιαθεο. Καη κάιινλ ζψζεθαλ γηαηί 
μεράζζεθαλ θαη δηφηη δελ απεηινχληαλ απφ θάπνηα ληφπηα αζηηθή ηάμε. Άξα ε απνκφλσζε 
ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε πεξίπησζε ηνπ Ηδβνάξειε ζα κπνξνχζε λ’ 
απνηειέζεη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα έξεπλα, ε νπνία λα ζπλδέεη ηε ζεκεξηλή ζξαθν-
ειιεληθή θνπιηνχξα κε απηή ηνπ 1800. ην παξφλ άξζξν παξαζέζακε αξθεηά ζηνηρεία ηα 
νπνία απνηεινχλ κηα πξψηε βάζε ηφζν ψζηε λ’ αλαθεξφκαζηε ζε ‘ζχιαθα’, φζν θαη ζε 
θάπνηα αλζξσπνινγηθά, πνιηηηζκηθά θαη γισζζνινγηθά πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ 
δηεξεχλεζε. Δλψ φκσο εκθαλίδεηαη κηα θαζαξή ειιεληθή θνπιηνχξα ε νπνία επηβηψλεη 
κέρξη ζήκεξα θαη κάιηζηα απφ ηε Θξάθε, φπσο ζηε γιψζζα, ζηνλ πνιηηηζκφ (ζξαθηψηηθα 
δξψκελα, ρνξνί, θνξεζηέο, κνπζηθά φξγαλα), δελ έγηλε εκθαλψο δηαθξηηφ απφ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία, ην ‘πφηε’ αθξηβψο εγθαηαζηάζεθαλ νη νηθνγέλεηεο απηέο ζην 
Ηδβνάξειε. Αθφκα θαη απφ ην ‘πνχ’ πξνέξρνληαη, απαηηεί πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε. Δπίζεο 
δελ απνζαθελίδεηαη θαζαξά φηη ε παξακνλή ησλ 7 ή 12 νηθνγελεηψλ πξνήιζε θαηά ηελ 
άλνδν πξνο ηελ Μνιδαβία ή θαηά ηελ θάζνδφ ηνπο. Ή αθφκα αλ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
πεξίνδν ησλ Α΄ ή Β΄ Ρσζνηνπξθηθψλ πνιέκσλ. Πάλησο ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 
ζπγθιίλνπλ ζην 1828, φπσο απνδέρεηαη θαη ν Γήκαξρνο Πέηηζν Νηθνιάθε. 

Αληίζεηα ηα ζηνηρεία γηα ηνπο κχζνπο, ηελ εθπαίδεπζε φπσο θαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη 
γιψζζα είλαη ζπγθινληζηηθά. ίγνπξα ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ θαη ε επηινγή 
ηνπο, απφ ηε πεδηάδα ησλ αξαληαεθθιεζηψλ ζηελ ‘κηθξή Διιάδα’ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
εθηαηηθφηεηα ηελ εθνξεία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεο θαη δελ είλαη ηπραία φηη ε  
‘θειηηθή’ ή Ρσκατθή ‘Δπφλα’ βξίζθνληαλ εθεί. Καη απηφ απαηηεί δηεξεχλεζε ζε ζρέζε κε ηελ 
‘Παηξηά’ θαη ηνλ θνηλνηηζκφ. 

Απφ ηελ παξαπάλσ γισζζνινγηθή αλάιπζε, φπνπ πάξζεθαλ 500 ηπραίεο ιέμεηο ηεο 
θαζεκεξηλφηεηαο αληηιακβαλφκαζηε φηη νη κηζέο θαη πιένλ πεξίπνπ είλαη απφιπηα 
θαηαλνεηέο απφ θαηνίθνπο ηνπ ζεκεξηλνχ Πειίνπ ζηε Θεζζαιία θαη ελ γέλεη πξφθεηηαη γηα 
ηε γλσζηή αξραίδνπζα ειιεληθή ελψ νη ππφινηπεο είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο απφ 
θαηνίθνπο ηεο ζεκεξηλήο Θξάθεο θαη ησλ πξνζθχγσλ ηεο Α. Ρσκπιίαο θαη ηεο Α. θαη Β. 
Θξάθεο. Απφ ηηο δεχηεξεο κπνξεί λα ζεκεηψζεη θαλείο έλαλ αξηζκφ 80 πεξίπνπ ιέμεσλ κε 
ειιελνπνηεκέλεο μέλεο πξνζκίμεηο (βνπιγαξηθήο, ηνπξθηθήο θαη ξνπκαληθήο) επηξξνήο. 
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αγξνηηθό θόζκν; Ναη ην ρσξηφ έρεη άπεηξα ζηνηρεία πξνο έξεπλα. Ηζηνξηθά, δεκνγξαθηθά, 
γισζζνινγηθά, θνηλσληνινγηθά αιιά θαη εζλνινγηθά δεηήκαηα ηα νπνία εξεπλψληαη ηψξα 
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         Αληηιεθζήθακε απφ ην παξφλ φηη ζ’ απηή ηε λέα δηαπάιε ηεο λενηεξηθφηεηαο νη 
αγξνηηθνί πιεζπζκνί ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ ζπκκεηέρνπλ δηαθνξεηηθά απφ ηνπο αζηηθνχο 
ρψξνπο, φηαλ νη λέεο εζλνγελέζεηο αθνκνηψλνπλ πξψηα ηα αζηηθά ππνιείκκαηα ησλ 
δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ. Καη νη Έιιελεο αζηνί είηε, εθπαηξίδνληαη είηε, ζρεδφλ 
εμαθαλίδνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ληφπηα θαηεζηεκέλα είηε, απνδέρνληαη ηε μέλε 
ηαπηφηεηα. Οη ειάρηζηεο ειιεληθέο Κνηλφηεηεο ζήκεξα αγσλίδνληαη λα ζψζνπλ ηα ιίγα 
ελαπνκείλαληα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, φπσο ζηε Μπξαίια, ην ζρνιείν. Ωζηφζν, απφ 
ηε κηα κεξηά είδακε φηη, θάπνηεο κεηνλφηεηεο κέζα ζ’ έλα μεληθφ πεξηβάιινλ αληέρνπλ ζην 
ρξφλν ψζηε λα ζψδνληαη ζήκεξα ππνιείκκαηα-ζχιαθεο. Καη κάιινλ ζψζεθαλ γηαηί 
μεράζζεθαλ θαη δηφηη δελ απεηινχληαλ απφ θάπνηα ληφπηα αζηηθή ηάμε. Άξα ε απνκφλσζε 
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απνηειέζεη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα έξεπλα, ε νπνία λα ζπλδέεη ηε ζεκεξηλή ζξαθν-
ειιεληθή θνπιηνχξα κε απηή ηνπ 1800. ην παξφλ άξζξν παξαζέζακε αξθεηά ζηνηρεία ηα 
νπνία απνηεινχλ κηα πξψηε βάζε ηφζν ψζηε λ’ αλαθεξφκαζηε ζε ‘ζχιαθα’, φζν θαη ζε 
θάπνηα αλζξσπνινγηθά, πνιηηηζκηθά θαη γισζζνινγηθά πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ 
δηεξεχλεζε. Δλψ φκσο εκθαλίδεηαη κηα θαζαξή ειιεληθή θνπιηνχξα ε νπνία επηβηψλεη 
κέρξη ζήκεξα θαη κάιηζηα απφ ηε Θξάθε, φπσο ζηε γιψζζα, ζηνλ πνιηηηζκφ (ζξαθηψηηθα 
δξψκελα, ρνξνί, θνξεζηέο, κνπζηθά φξγαλα), δελ έγηλε εκθαλψο δηαθξηηφ απφ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία, ην ‘πφηε’ αθξηβψο εγθαηαζηάζεθαλ νη νηθνγέλεηεο απηέο ζην 
Ηδβνάξειε. Αθφκα θαη απφ ην ‘πνχ’ πξνέξρνληαη, απαηηεί πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε. Δπίζεο 
δελ απνζαθελίδεηαη θαζαξά φηη ε παξακνλή ησλ 7 ή 12 νηθνγελεηψλ πξνήιζε θαηά ηελ 
άλνδν πξνο ηελ Μνιδαβία ή θαηά ηελ θάζνδφ ηνπο. Ή αθφκα αλ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
πεξίνδν ησλ Α΄ ή Β΄ Ρσζνηνπξθηθψλ πνιέκσλ. Πάλησο ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 
ζπγθιίλνπλ ζην 1828, φπσο απνδέρεηαη θαη ν Γήκαξρνο Πέηηζν Νηθνιάθε. 

Αληίζεηα ηα ζηνηρεία γηα ηνπο κχζνπο, ηελ εθπαίδεπζε φπσο θαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη 
γιψζζα είλαη ζπγθινληζηηθά. ίγνπξα ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ θαη ε επηινγή 
ηνπο, απφ ηε πεδηάδα ησλ αξαληαεθθιεζηψλ ζηελ ‘κηθξή Διιάδα’ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
εθηαηηθφηεηα ηελ εθνξεία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεο θαη δελ είλαη ηπραία φηη ε  
‘θειηηθή’ ή Ρσκατθή ‘Δπφλα’ βξίζθνληαλ εθεί. Καη απηφ απαηηεί δηεξεχλεζε ζε ζρέζε κε ηελ 
‘Παηξηά’ θαη ηνλ θνηλνηηζκφ. 

Απφ ηελ παξαπάλσ γισζζνινγηθή αλάιπζε, φπνπ πάξζεθαλ 500 ηπραίεο ιέμεηο ηεο 
θαζεκεξηλφηεηαο αληηιακβαλφκαζηε φηη νη κηζέο θαη πιένλ πεξίπνπ είλαη απφιπηα 
θαηαλνεηέο απφ θαηνίθνπο ηνπ ζεκεξηλνχ Πειίνπ ζηε Θεζζαιία θαη ελ γέλεη πξφθεηηαη γηα 
ηε γλσζηή αξραίδνπζα ειιεληθή ελψ νη ππφινηπεο είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο απφ 
θαηνίθνπο ηεο ζεκεξηλήο Θξάθεο θαη ησλ πξνζθχγσλ ηεο Α. Ρσκπιίαο θαη ηεο Α. θαη Β. 
Θξάθεο. Απφ ηηο δεχηεξεο κπνξεί λα ζεκεηψζεη θαλείο έλαλ αξηζκφ 80 πεξίπνπ ιέμεσλ κε 
ειιελνπνηεκέλεο μέλεο πξνζκίμεηο (βνπιγαξηθήο, ηνπξθηθήο θαη ξνπκαληθήο) επηξξνήο. 

          Σψξα νη ιφγνη θαη ηα αίηηα ηεο απνκφλσζεο δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ κηα 
δηαγλσζηηθή έξεπλα, φπσο ε παξνχζα.  Καη ην αλ ε ελδνγακία πξνήιζε απφ ηε κε 
δηαξξνή κπζηηθψλ γλψζεο ηνπ πεινχ ή πξνήιζε απφ εγγελείο δηαζέζεηο ηεο θνηλφηεηαο 
είλαη αθφκα πξνο δηεξεχλεζε. Δθείλν φκσο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ην παξφλ 
άξζξν είλαη λα επαλαθέξεη πξνο ζπδήηεζε ην ‘πνηα’ είλαη απηά ηα ζξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ αλεπξίζθνληαη ζηα Βαιθάληα, πξηλ ηε ζχζηαζε ηεο Βνπιγαξίαο ην 1870-77. Γηφηη ηα 
εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πνιιά. Γηαηί νη θάηνηθνη ηνπ Ηδβνάξειε απνθαινύζαλ 
ηνπο Ρνπκάλνπο ‘Βιάρνπο’ θαη όρη Μαθεδόλθη πνπ απνθαινύλ νη Ρνπκάλνη ηνπο ‘Βιάρνπο’; 
Πώο ζρεηίδνληαη κε ηνπο Γθαγθανύδνπο ηεο Καβάξλαο θαη ηεο Γόκπξνπηδηαο; Πώο 
ηξαγνπδνύλ ειιεληθά ηξαγνύδηα θαη [ιαινύλ] ηα όξγαλα, θαβάιη, γθάηληα, ληαραξέ πνπ 
ηξαγνπδνύλ θαη παίδνπλ νη Αλαηνιηθνξσκπιηώηεο θαη Θξαθηώηεο θαη Βνύιγαξνη ζήκεξα; 
Άξαγε ηόηε ηη είλαη βνπιγαξηθό θαη ηη ειιεληθό; Σειηθά ε ελζνινγηθή δηαθνξνπνίεζε κήπσο 
πξνθύπηεη από ηελ ηαμηθή δηαίξεζε ε νπνία θέξεη ηελ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε θαη ελ 
ζπλερεία κηα λέα εζλνγέλεζε, όπσο ηεο Βνπιγαξίαο  θαη ηεο Ρνπκαλίαο; 

        Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γλσξίδνπκε φηη, ην 2005 κε πξσηνβνπιία ηνπ 
ΤΠΔΞ εζηάιεζαλ εθεί εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη κεηά ηελ 
επίζθεςή ηνπ ζην Βνπθνπξέζηη ν πθ. Δμσηεξηθψλ θ. Δπξηπίδε ηπιηαλίδε ζπκθψλεζε κε 
ηνλ Ρνπκάλν νκφινγφ ηνπ, ηελ έληαμε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπιαζεο ηνπ ρσξηνχ θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ (χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδηθφ δίθηπν, ζρνιείν, θ.ιπ.), 
ζην Δζληθφ ρέδην γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε ησλ Βαιθαλίσλ (ΔΟΑΒ, θνλδχιην χςνπο 
1.000.000 θαη 7.000 επξψ ζε πξψηε θάζε γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ζρνιείνπ, Κνληνγεψξγεο 
Γ., 2008). Ωζηφζν ην πην ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθφ φκσο πνπ αλαδεηθλχεηαη εδψ είλαη φηη, 
επηβεβαηψλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ην πφζν ζνθή ήηαλ ε ηνπνζέηεζε  ηνπ 
Σζέρνπ εξεπλεηή Jirencek νξίδνληαο ηα φξηα ηνπ ειιεληζκνχ ην 1890, απφ ηε Γφκπξνηδηα 
έσο ην Γπξξάρην ηεο Αιβαλίαο. Με ηε λέα βνπιγαξηθή εζλνγέλεζε αξρίδεη κηα λεψηεξε 
απνειιεληθνπνίεζε παίξλνληαο παξαδείγκαηα απφ ην παξειζφλ (σηεξίνπ . 2005, φ.π., 
ζ. 80, 81 θαη Βιάρνο Ν. 1954). ην ζέκα απηφ κπνξεί λα δηεξεπλήζεη θαλείο πνιιά 
ληνθνπκέληα (Sougar P. 1994, Κνδαξίδεο Υξ. 2009, ζ. 116-119,  Κνπηζεξήο E. 2012, ζ. 
157, 158, 233, 348, θαη Μπνπζκπνχθεο Α. 2005, ζ. 53-65, 198-242, 323). 
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