
ΔΙΓΕΝΗΣ Ο ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

Δύναταί τις άνευ ενδοιασμού νά ίσχυρισθή, οτι τό πρόβλημα της πτώ
σεως τού Ελληνισμού τής Μικράς ’Ασίας, εκ τών σπουδαιότερων τής ιστο
ρίας καθ’ δλου, το σπουδαιότατον δέ τής ήμετέρας κατά την δευτέραν μετά 
Χριστόν χιλιετηρίδα, τέως άμεληθέν ένεκα διαφόρων λόγων ή μόλις έξετα- 
σθέν, μόνον εσχάτως άξιούται σοβαράς προσοχής κα'ι ψύχραιμου ερεύνης

** *

Έπιστεύθη καί πιστεύεται ή θεωρία, δτι ό κύκλος τών γεγονότων από 
τού 1453 μέχρι τού 1461, από τής καταλύσεως δηλαδή τής Βυζαντινής Αυτο
κρατορίας μέχρι τής καταλύσεως τής Αυτοκρατορίας τής Τραπεζοΰντος, αυτός 
αποτελεί πράγματι τό δριον τής Τουρκοκρατίας καί την απαρχήν τής φθοράς 
τού Ελληνισμού. Συνέπεια δέ τής πίστεως ταύτης είναι ή άπλοποίησις τής 
μορφής τής φθοράς: οι Έλληνες τής Μικράς ’Ασίας, πάντες πλήν τών 
γνωστών ελάχιστων υπολειμμάτων, κατά τό τού ’Αποστόλου τών ’Εθνών, 
«ελιθάσθησαν, έπρίσθησαν, έπειράσθησαν, έν φόνο) μαχαίρας άπέθανον2», 
δταν δεν έξισλαμίσθησαν διά τής βίας.

Άλλ’ άφίσταται τής αλήθειας ή θεωρία.
Ναι μεν άπέβησαν μοιραία τό 1453, τό 1461 καί εΐ τι άλλο παραπλή- 

σιον έτος, ή μελέτη δμως τής μετά τάς αλώσεις έξελίξεως τής πολιτικής καί 
οικονομικής ζωής έν Μικρά Άσίφ παρουσίασε τοιαύτας εκπλήξεις, ώστε 
πολλοί συγγραφείς εύρέθησαν προ αδυνάτου, δσον αφορά εις τήν εξαγωγήν 1

1 Πρώτιστα πάντων, έν τη καθ’ ημάς βιβλιογραφία, σημειώ τό λαμπρόν έργον 
τού Γ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ-Ά ρ ν ά κ η, Οί πρώτοι ’Οθωμανοί, Άθήναι 1947 (Texte 
und Forscliungen zur byzantinisch-neugriecbischen Philologie, "Zwanglose 
Beihefte zu den «Byzantinisch-Nengriechiselien Jahrbtichern» Nr. 41). Ό 
συγγραφεύς (Πρόλογος, δ') Φαυμασίως έρωτά : «Πώς συνέβη ώστε ό έκεΐθεν τοΰ 
Αιγαίου ελληνοχριστιανικός πληθυσμός, δστις κατά τινας υπολογισμούς άνήρχετο εις 
τριάκοντα δύο εκατομμύρια περί τό έτος 39δ μ.Χ. καί δστις διετηρήθη ακμαίος καί 
άριθμητικώς ύπερισχύων μέχρι τοΰ ενδεκάτου αίώνος, νά συμπτυχθη εις τό έν και 
ήμισυ έκατομμύριον τών προσφύγων, οϊτινες τψ 1922 κατέφυγον εις τήν Ελλάδα ;»

’ Παύλου, Πρός 'Εβραίους, ΙΑ’, 37.
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συμπερασμάτων, διότι τά μεταγενέστερα κοινωνικά φαινόμενα δεν συνεβιβά- 
ζοντο σχεδόν ποσώς μέ την ιστορικήν παράδοσιν.

Έτέθησαν επομένως έν άμφιβόλω αί πηγαί—παρεμερίσθη κατά τό 
δυνατόν ή μεροληψία τόσον των βυζαντινών, δλων τών παρατάξεων, δσον 
καί τών τουρκικών, έγένετο προσεκτική και τών δυτικών χρήσις, εκ τής κρι
τικής δε ταυτης άναλΰσεως τί προέκυψε; "Οτι τά πράγματα έξειλίχθησαν κατά 
τρόπον εντελώς διάφορον τοΰ παραδεδομένου, ότι αι αλώσεις άπέβησαν μοι
ραίοι μόνον διά μικράν μερίδα τοΰ πληθυσμού, δτι τό αίμα δεν έρρευσε 
κρουνηδόν καί δτι, συνεπώς, ό κύκλος τών γεγονότων από του 1453 μέχρι 
τοΰ 1461 δεν αποτελεί αυτός τό δριον τής Τουρκοκρατίας καί την μετ’ αΰτοϋ 
συνδεδεμένην απαρχήν τής κατά μάζας, μάλιστα δ’έν φόνφ μαχαίρας, φθοράς 
τοΰ Έλληνισμοΰ1.

Καί τότε πώς τίθεται τό πρόβλημα ;
Τά συμβάντα τών αλώσεων τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Τραπε- 

ζοΰντος έσφράγισαν μεν τήν εποχήν, άλλ’ είναι ή τελευταία πράξις τοΰ 
δράματος, οΰ ή πρώτη δέον νά τεθή αιώνας δλους πρότερον. '41 ηθική 
άνεσις μεθ’ ής έγένετο δεκτή ή κατάκτησις τών κέντρων είναι τό προϊόν *τής 
άπεράντου δυστυχίας καί τής άπογνώσεως, εις ήν είχον από μακροΰ περιέλθει 
καί τούτων οί κάτοικοι ένεκα ποικίλων αιτίων. 'II ύπαιθρος είχεν ήδη, κατά 
διάφορα στάδια καί κατά περιοχάς εΰρυτάτας, άποφασιστικώς αντιμετωπίσει 
τό πράγμα καί δημιουργήσει τήν σχετικήν ψυχολογίαν, αν υπήρχε καί 
τοιαυτης ανάγκη. Λοιπόν οί φοβεροί εξιαλαμισμοί, γενόμενοι εθελουσίως 
και κατά κύματα τρομακτικά και πα ο α κ ο λ ο υ iht νντες τους Όϋ·ωμανονς άττο 
τά πρώτα των βήματα, δηλαδή τήν Τουρκοκρατίαν απδ τον πραγματικόν της 
ορίου, αυτοί βασικώς επέφερον τήν πτώσιν τον 'Ελληνισμόν τής Μικρας 
’Ασίας, πάν άλλο δέ στοιχεΐον δευτερευει1 2.

** *

Τούτου δοθέντος, γεννάται τό ερώτημα: μετά τήν εξωμοσίαν, ήτις 
βεβαίως ήτο συνέπεια προτέρας, υπό τό καταθλιπτικόν βάρος σπουδαίων

1 Βλ. σχετικώς τήν μελέτην τοΰ J. Η. Mordtma nn, Die Kapitulation 
von Konstantinopel itn Jalire 1453 (Byzantinische Zeitschrift, XXI, 1912, 129 - 
144). Τά συμπεράσματα τοΰ Mordtmann, αν καί μετριοπαθή, έθεωρήθησαν οΰχ 
ήττον συγκεχυμένα, έδέησε δέ νά παρέλθη χρόνος ικανός, έως οϊί τΰχουν έκτιμησεως 
καί ληψθοϋν επί τέλους ύπ’ δψιν.

2 Τήν οίονεί μαθηματικήν άπόδειξιν τών ανωτέρω δΰναται ν’ άνευρη διά τήν 
Βιθυνίαν ό αναγνώστης εις τό βιβλίον τοΰ Γεωργιάδου-Άρνάκη. Φανερόν εν τού- 
τοις οτι θέλομεν βαδίζει μετά πλείονος εΰχερείας, αν γίνη κτήμα ήμών ολοκλήρου 
τής Μικρός Ασίας ή ιστορία κατά τήν Π μ.Χ. χιλιετηρίδα και κτήμα καλόν. Διότι 
δυστυχώς επί πολλών ζητημάτων εύρισκόμεθα εισέτι, μεθ όλα τά μεταγενέστερα 
επιτεύγματα, μόνον εις δ σημεΐον έφθασεν δ Hammer.
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γεγονότων, χαλαρώσεως τοΰ γλωσσικοί) αισθήματος και τού θρησκευτικοί) 
συναισθήματος, τί παρέλαβον μεθ’ εαυτών εκ τοΰ ψυχικού και τοΰ καθ’ όλου 
βίου των, άλλην συνείδησιν ο’ικοδομοϋντες, οί πρώην Βυζαντινοί;

Θεσμοί και έθιμα, ποικίλαι τέχναι, πλεΐστα γλωσσικά, γνωρίζομεν ότι 
μετεδόθησαν ε’ις τούς Τούρκους υπό των ήμετέρων, ό δέ νέος κόσμος έκι- 
νήθη, τόσον κατά την ουσίαν, όσον και κατά τον τύπον, εξ ολοκλήρου σχε
δόν επί τοΰ παλαιού. Πώς άρα νά σκεφθώμεν ότι, μέχρι τίνος τουλάχιστον, 
πολλαί σημαντικοί πραγματοποίησεις, έν τή νέα καταστάσει, δεν ήσαν έργον 
τού συντριπτικώς μεγαλυτέρου στοιχείου της, δηλαδή τών 'Ελλήνων;

Ούχ ήττον ενταύθα δεν θά εξετάσωμεν θεσμούς ή έθιμα ή τέχνας. Ουδέ 
καν γλωσσικά, μ’ όλον ότι πρόκειται περί μνημείων τού λόγου. Θά εΐπωμεν 
απλώς ολίγα περί τών άκριτικών ασμάτων, εξ ών προήλθε τό τουρκικόν 
εθνικόν έπος τού Κιόρογλου—καί δη σχετικά μόνον μέ τον χαρακτήρα των, 
ούχί δέ καί μέ την εξωτερικήν των μορφήν.

** *

Ό Νικόλαος Πολίτης, τοποθετών την σύνθεσιν τοΰ εθνικού έπους ημών 
τών νεοπέρων Ελλήνων εις τον ΙΒ' μ.Χ. αιώνα, προ ετών έγραι('ε :

«Ή ιστορία τών γραμμάτων κατά τον ΙΒ' αιώνα παρουσιάζει αρκούν
τως περίεργον φαινόμενον, την σχεδόν κατά τον αυτόν χρόνον άναβλάστησιν 
ηρωικών επών παρά τισι τών ευρωπαϊκών εθνών, συμπίπτουσαν ενιαχού 
προς την άφύπνισιν τής εθνικής συνειδήσεως1».

Την ενδιαφέρουσαν αυτήν διαπίστωσιν ανάγκη νά συμπληρώσωμεν διά 
τής παρατηρήσεως, ότι δεν συμπίπτει ενιαχού μόνον ή άναβλάστησις ηρωι
κών επών προς τήν άφύπνισιν τής εθνικής συνειδήσεως, αλλά πανταχοΰ καί, 
προ παντός, κατ’ ούδένα τρόπον επιτρέπεται νά πιστεύωμεν ότι συμπίπτει. 
"Ολως άντιθέτως, ή άναβλάστησις ηρωικών επών είναι φαινόμενον άναπο- 
σπάστως συνδεδεμένον μέ τήν γένεσιν τής εθνικής συνειδήσεως, ή δέ μελέτη 
τών απαρχών τών λαών έδειξεν, ότι τον εξηκριβιομένον χρόνον καθ’ ον 
εποιήθη π ρ οι τη τις επική ρίζα δυνάμεθα νά δεχθώμεν ως χρόνον καί τής 
προίτης ρίζης τής εθνικής συνειδήσεως τού ποιήσαντος κόσμου. Διότι τά 
ηρωικά έπη περικλείουν τήν ύλην ήτις δίδει τό πνευματικόν περιεχόμενον 
τα>ν διαφόρων αγώνων, άνευ τού οποίου δεν ευρίσκει ποτέ δικαίωσιν ούδείς 
εξ αύτιΰν, ό δ’ άγωνιζόμενος λαός ουδέποτε διαδραματίζει προοδευτικόν 
ρόλον επί τής γής.

1 Ν. Γ. Πολίτου, Περί τοΰ εθνικού έπους τών νεωτέρων Ελλήνων, έν 
Άθήναις 1906, 3.
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Ένώ λοιπόν ήρχισαν, από τού Γ μάλλον ύποτυπωδώς, από δέ τοΰ ΙΑ' 
αΐώνος σταθερώς, οί Βυζαντινοί να βαίνουν άβιάστως προς την όλοκλήρωσιν 
τοϋ ήρωϊκοΰ των έπους, παραλλήλως δ’ έσαρκοϋτο φυσιολογικώς, ΰπ’ εκεί
νου τρεφόμενη πλουσίως, ή εθνική των συνείδησις, βλέπομεν αίφνης επερ- 
χομένην την άμείλικτον συνέπειαν τής από τό κέντρον έγκαταλείψεως τής 
Μικρας ’Ασίας, δηλαδή τής αγνωμοσύνης τοϋ κράτους προς τό κυριώτερόν 
του στήριγμα—βλέπομεν την έξάπλωσιν των Τούρκων.

Τό να λέγη τις δτι συνετέλεσεν αϋτη, διά των επέκεινα εξελίξεών της, 
ώστε νά παρουσιάζεται σήμερον ή Ελλάς, υπό την έ'ποψιν των έν αυτή μορ
φών τής παραγοογής, ως χώρα κατά δυο αιώνας καθυστερημένη τών άλλων 
ευρωπαϊκών, είναι βεβαίως κοινός τόπος. Ή σκέψις όμως δτι αί πρώται 
κρούσεις, υπό τών κατ’ άρχάς ευαρίθμων εισβολέων, εγένοντο κατά την δρα
ματικήν εκείνην ώραν, άνακόψασαι τον κανονικόν ροϋν τής ελληνικής ιστο
ρίας, δεν είναι δυνατόν νά μή προκαλή ζωηράν εντΰπωσιν.

Καί περί μέν εκείνοον οΐτινες παρέμειναν χριστιανοί καί, μετά διαφό
ρους ευνοήτους βραδυπορίας, εσχημάτιζον επί τέλους τήν ελληνικήν εθνικήν 
των συνείδησιν, οϋδείς λόγος. ’Αλλά περί τών έξισλαμισθέντων; ’Ήτοι εκεί
νων οίτινες, άπωλέσαντες άρχαίαν γλώσσαν καί άπαρνηθέντες προγονικήν 
θρησκείαν, άπετέλεσαν άναμφιβόλως τά δυο περίπου τρίτα τής νέας διαμορ- 
φωθείσης καταστάσεως ;

Άφοϋ περιτράνως απέδειξαν δτι πάσα ηθική αρχή κυβερνά μόνον τό 
γεννήσαν καί συντηρούν αυτήν κοινωνικόν περιβάλλον, εξαφανίζεται δέ προ 
τών άτεγκτων νόμων τής ζωής, δταν εκείνο μηδενίζει τό βιωτικόν επίπεδον, 
επροχώρησαν ε'τι περισσότερον, έφ’ όσον είχον ωριμάσει καί δι’ αυτούς αί 
σχετικαί συνθήκαι—επροχώρησαν εις τον σχηματισμόν τουρκικής εθνικής 
συνειδήσεως.

Τήν ύλην όμως διά τά παράλληλα ήρωϊκά των έπη πόθεν θά παρέλάμ- 
βανον, αν μή εκ τοϋ προτέρου ψυχικού βίου ; Τό πνευματικόν δηλαδή περιε- 
χόμενον τοΰ νέου άγώνος πόθεν ήθελεν άντληθή, άν μή έκ τοϋ προτέρου 
ψυχικοΰ βίου ;

Τοιουτοτρόπως ευρισκόμενα προ μοναδικού φαινομένου, δπερ είναι ή 
άναβλάστησις τοΰ τουρκικού έ&νικον έπους με ουσίαν ελληνικήν, μάλιστα δέ 
τόσον άφθονον, δσον ήσαν πολλαπλάσιοι τών Τούρκων οί έξισλαμισθέντες 
"Ελληνες—άλλ’ υπάρχει τό φαινόμενον ;

** *

Τήν αλήθειαν δυναταί τις ευκόλως νά κατάδειξη διά τών επομένων:
Εις διαφόρους περιοχάς τής Μικρας ’Ασίας πολλοί τών κατακτηθέντων 

Ελλήνων, μ’ δλον δτι στερεώς διετήρησαν ένεκα ποικίλων λόγοιν τήν χριστια-
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νίκην θρησκείαν, ούχ ήττον ένεκα διαφόρων άλλων άπώλεσαν τελείως την ελλη
νικήν γλώσσαν. Παρά τοίς Έλλησι τούτοις την είρημένην απώλειαν παρακο
λουθεί πλήρης λήθη των ελληνικών ήρωϊκών ασμάτων. Τό πράγμα δεν σημαί
νει βεβαίως δτι δεν έπλασαν άλλα ξενόγλωσσα, καθ’ον χρόνον έσφυρηλάτουν 
δσον ήδύναντο την ελληνικήν εθνικήν τοιν συνείδησιν. "Οταν λοιπόν προς τα 
κατ’ ακολουθίαν τής λήθης εκείνης τουρκόφωνα πλέον έπη των ταυτίζονται τά 
έπη τών Τούρκων, τούτων δε την πλειοψηφίαν εξ άπαντος αποτελούν έξισλα- 
μισθέντες "Ελληνες, δεν ιθά συμπεράνιομεν περί τών τελευταίων δτι παρέλαβον 
άντλήσαντες μετά τών ομοεθνών εκ τού προτέρου ψυχικού βίου καί δεν 
καθίσταται φανερόν δτι τό τουρκικόν εθνικόν έπος είναι τουρκόφωνος 
μορφή τοΰ ελληνικού ;

** *

Πόθεν έξ άλλου καί τό όνομα τού ήρωος ;
Τούς Παυλικιανούς τοΰ Θ' αϊώνος, τούς γνωστούς συνεχιστάς τών 

παλαιών Μανιχαίων, δτε κατεδιώχθησαν επί Θεοφίλου καί Θεοδόίρας καί 
κατέφυγον εις τά εδάφη τής Μελιτηνής καί τής Ταρσού, όχι μόνον καλώς 
εδέχθησαν οι μουσοτ'λμάνοι, αλλά καί τήν κτίσιν ιδίων φρουρίων καί τήν έν 
αύτοΐς εγκατάστασίν των επέτρεψαν, πολλά προσδοκώντες εκ μέρους τών νέων 
συμμάχων εις τούς μέλλοντας αγώνας κατά τοΰ Βυζαντίου \

Τών έξωμοσάντων τούτων γόνος, δ φημισμένος Άμιράς τοΰ ήμετέρου 
έπους, μέχρι μέν τής αρπαγής τής χριστιανής κόρης, ήτο πρόσωπον αγαπη
τόν παρά τοΐς δπαδοΐς τοΰ Ίσλα'μ. Κατόπιν δμως τής άπαρνήσεως τής νέας 
θρησκείας καί τής επανόδου εις τήν θρησκείαν τών προγόνων του, χάριν τοΰ 
προς εκείνην έρωτος, βλέπομεν τον πατέρα τοΰ Διγενή μισούμενον, λαμβά- 
νοντα δέ καί τήν επωνυμίαν τοΰ κιόρ, εν τή στερήσει τοΰ φωτός τής αληθούς 
πίστεως.

Επομένως, κιόρ - τυφλός 6 Άμιράς καί κιόρογλον - υιός τοΰ τυφλόν 6 
Διγενής—εντεύθεν τό' όνομα τοΰ ήρωος τοΰ τουρκικού εθνικού έπους Κιό
ρογλον - Υιός τοΰ Τυφλόν.

* *

Τί δ’ ύπεχρέωσε τούς Τούρκους νά δεχθούν διά τον ήρωά των τήν 
οπωσδήποτε περιφρονητικήν αυτήν επωνυμίαν ;

Κληρονομήσαντες πολύ προ τής εισβολής καί κομίζοντες μεθ’ εαυτών 
εις Μικράν Ασίαν πνευματικόν πλούτον άραβοπερσικόν εξαίρετον, άριστο- 1

1 Henri Gregoire, *0 Διγενής ’Ακρίτας, ή βυζαντινή εποποιία στήν 
Ιστορία καί στήν ποίηση, New York 1942, 17.
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κρατικόν όμως τρόπον τινά καί ξένον προς τον λαόν, δεν ήτο δυνατόν, ένεκα 
και των αμφίρροπων γεγονότων, ατινα κατ’ εκείνην την εποχήν παρηκολού- 
θουν την έγκατάστασίν των, ν’ αποκτήσουν αμέσως δημώδη επικά δημιουρ
γήματα- "Οταν επέστη δέ τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, μέ την άφύπνισιν τής 
εθνικής των συνειδήσεως, εύρέθησαν προ σπουδαίου διλήμματος : άντεμετώ- 
πιζον άφ’ ενός μέν την άραβοπερσικήν παράδοσιν, ήτις ώς λογία δεν ήγγιζε 
την ψυχήν, άφ’ ετέρου δέ την παράδοσιν την ίδικήν των, ήτις πάλιν ως πρω
τόγονος δεν παρείχε την άπαιτουμένην ουσίαν.

Καί τότε, μέ την πιέζουσαν αυτούς άδήριτον εσωτερικήν ανάγκην, μόλις 
έτέθησαν αί πρώται βάσεις τής νέας κοινωνίας, ήκουσαν αίφνης άσματα των 
ποσηλύτων, άσματα διά πολλούς καί διαφόρους ευνόητους λόγους άρκούν- 
τιος άνταποκρινόμενα προς δ,τι διακαώς επεθύμουν. Καί χορδίζουν ευθύς τά 
μουσικά των ό'ργανα καί μετά πάσης ευκολίας λαμβάνουν εις τό στόμα τά 
τουρκικά συνθέματα των εξισλαμισθέντων, οΐτινες εβάδιζον παρά τό πλευράν 
αυτών απειράριθμοι, πλήρεις πικρίας διά τό παρελθόν καί προσδοκιών διά 
τό μέλλον.

"Ωστε λοιπόν οί πρώτοι ποιηταί τών τουρκικών επικών ασμάτων υπήρ
ξαν "Ελληνες, μία δέ περιεργοτάτη συγκυρία καθιεροΐ τήν παλαιάν εκείνην 
καί περιφρονητικήν επωνυμίαν <5>ς επίσημον ό'νομα : τούς μέν έξισλαμισθέν- 
τας ύπεχρέωσαν τά συμπαρομαρτοΰντα τοϋ περιβάλλοντος, τούς δέ Τούρκους 
ή χαραχθεϊσα πλέον γραμμή.

*
* Ψ

’Αλλά πρέπει νά οημειώσωμεν ολίγα περί τών τουρκόφωνων χριστια
νών ιδιαιτέρως, επειδή τών Ελλήνων τούτων ή περίπτωσις είναι πολλαπλώς 
πολύτιμος.

Ό Σάββας Ίωαννίδης, πρώτος άνευρων εν τη παρά τήν Τραπεζοΰντα 
μονή Σουμελά τφ 1873 χειρόγραφον παραλλαγήν τοϋ ελληνικού έπους *, 
έγραψεν ήδη τφ 1887 * 2 3 * * :

«Μόνον δέ εν τή γνησία χώρα καί πατρίδι τοϋ ’Ακρίτου τή Καππαδο
κία, άλλως πλεΐον τών άλλων παθούση μάλιστα κατά τήν Μελιτηνήν καί τον 
Ευφράτην, καί τό δή δεινόν άλλογλώσσφ καταστάση, άπέλιπον δλως αί περί 
Ακρίτου ειδήσεις8.»

‘Henri Gregoire, “ΕνΟ’ άν., 41.
2 Σάββα Ί (Ο α ν ν ί δ ο υ, "Επος μεσαιωνικόν εκ τοΰ χειρογράφου Τραπεζοΰν- 

τος ό Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας ό Καππαδόκης, έν Κωνσταντινουπόλει 1887, 2;>.
3 ’Εννοεί τών ελληνοφώνων ειδήσεων απουσίαν. Μ’ δλον δτι μεταγενεστέρως

άνευρέ&ησαν καί κατεγράφησαν έκείθεν άσματα καί άλλα τινά, καθαστώντα τήν
έκφρασιν «δλως» απόλυτον, σχεδόν ουδόλως άφίσταται τής άληθείας.
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Μόνον εν Καππαδοκία—και πώς δεν ήρευνήθη κα'ι δεν ήρμηνεύθη 
μέχρι σήμερον τό σπουδαΐον αυτό γεγονός;

Οί Καππάδοκες, άπωλέσαντες την ελληνικήν γλώσσαν, διετήρησαν ούχ 
ήττον την χριστιανικήν θρησκείαν. Παραμείναντες εις τον κορμόν τών μή έ'ξισ- 
λαμισθέντων Ελλήνων, δεν ήτο δυνατόν ν’ αποτελόσουν έξαίρεσιν και να 
μή συνειδητοποιηθούν εθνικώς ως εκείνοι καθ’ δν ίστορικώς επιβάλλεται 
τρόπον. Πώς λοιπόν δεν εγεννήθη μηδ’ υποψία περί τοϋ περιεχομένου τών 
ξενογλώσσων των ασμάτων;

Έρευνηταί τινες έπλησίασαν τό κρίσιμον σημεΐον, τήν τελευταίαν στιγμήν 
όμως εξέκλιναν τής ευθείας—αναφέρω δέ πάλιν τον Ίωαννίδην:

«Άπέλιπον όλως αί περί Άκριτου ειδήσεις, ή τροποποιηθεΐσαι είναι 
αί άναφερόμεναι εις έτερον ήρωα τοϋ 16ου αϊώνος, τον Κιόρογλουν, ου 
τουρκιστί αδουσι τα άσματα, καί τήν ελληνικοίς γράμμασιν έκδοθεΐσαν τουρ
κιστί φυλλάδα τοϋ Κιόρογλου άναγινώσκουσι'.»

Τήν ελληνικοίς γράμμασιν έκδοθεΐσαν τουρκιστί ταΰτην φυλλάδα, τήν 
οποίαν δεν άνεγίνωσκον βεβαίως οί Τούρκοι, άλλ’ οί απόγονοι τών μή έξισλα- 
μισθέντων τουρκόφωνων Ελλήνων, διατί νά μή θεωρήσωμεν ως από ζώσης 
περισυναγωγήν τών δημωδών επικών δημιουργημάτων τών τουρκοφώνων 
προγόνων ;

’Ακολουθών τον Ίωαννίδην, πολύ περισσότερον απομακρύνεται κατό
πιν ύ Πολίτης :

«Ή δόξα τοϋ Διγενή ’Ακρίτου ύπερέβη τα δρια τοϋ βυζαντινού κράτους, 
καί οί αθλοι αυτού αποδίδονται εις ήρωας κατά τό πρότυπον αυτού πλασθέν- 
τας. Τοιοϋτος ήρως παρά τοΐς Τούρκοις είναι 6 Κιόρογλου, δν έξυμνοϋσι 
τουρκικά δημώδη άσματα καί δημώδη βιβλία, καί οϋ τό όνομα αποδίδεται 
εις φρούρια καί τόπους τής Καππαδοκίας. Καί οί λησμονήσαντες τήν ελλη
νικήν γλώσσάν των Καππαδόκαι τής παρά τον Ευφράτην χώρας καί τής 
Μελιτηνής τραγωδοϋσι μέχρι τοϋδε τασματα τούτα καί άναγινώσκουσι τήν 
εις τουρκικήν γλώσσαν δι’ ελληνικών χαρακτήρων τυπωμένην φυλλάδα τού 
Κιόρογλου 1 2.»

Ώσανεί πρόκειται πράγματι περί νέου τίνος ήρωος, τού καθοριζομένου 
IT' αίώνος, ούχί δέ περί τού Διγενοϋς, τού από τού Θ' καί τού I' γνωστού 
λίαν ως Υιού τοϋ Τυφλού! Ώσανεί διήλθον έν άλλοις λόγοις οί Καππάδο
κες αιώνας όλους έν σκότει καί σκιρ θανάτου, παρέλαβον δέ τέλος άσματα

1 Ίωαννίδης, ’Ένθ’ ανωτέρω.
2 Πολίτης, ”Ενθ·’ άν., 28 καί 32. «Πολλά δέ τιρόντι φρούρια καί λοιπά 

αρχαιότερα αποδίδονται είς αυτόν...» —Ίωαννίδης, ”ΕνΟ·’ ανωτέρω. Δέν αναφέ
ρει δ’ ό Πολίτης πόθεν άρύεται τήν πληροφορίαν περί των δημωδών βιβλίων, έκ 
τών οποίων ούδέν βεβαίως είδε, μηδέ τής φυλλάδας εξαιρούμενης.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος I©' 21
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των Τούρκων αυτοί, πεποιημένα κατά το πρότυπον των ελληνικών, των υπό 
των ιδίων λησμονηθέντων καί εις εκείνους συνηθεστάτων!

Αί ποικίλοι μεταβολαί καί αλλοιώσεις, αΐτινες έπηνέχθησαν πολύ βρα- 
δΰτερον, πολύ πέραν ασφαλώς καί τοΰ IT' αίώνος, δταν οί Τούρκοι τρέπον
ται προς άλλα καί διά νόμων απαγορεύουν την προσέλευσιν εις τον μουσουλ
μανισμόν, έκεΐναι μόνον είναι καθαρώς τουρκικόν έργον. Τά βασικά δε στοι
χεία παρουσιάζονται προ τών οφθαλμών ως πίστη διασκευή τού Διγενοϋς, 
ένωρίτατα μετενδυθεισα την τουρκικήν υπό τών Ελλήνων, τόσων τών οπου
δήποτε συνεργασθέντων μέ τούς εισβολείς, οσον καί τών διατηρησάντων την 
παλαιάν θρησκείαν κατοίκων τής Καππαδοκίας—παρ’ οίς, μόνοις, καίτοι 
κατώκουν «έν τή γνησίφ χώρα καί πατρίδι τοΰ Ακρίτου», εύγλώττως «άπέ- 
λιπον δλως αί περί Ακρίτου ειδήσεις».

** *

’Ανάγκη λοιπόν νά στραφώμεν επί την εξονυχιστικήν μελέτην τής χρυ- 
σοφόρου ύλης, αφού προηγουμένους, κατά τήν παρούσαν δωδεκάτην ώραν τοΰ 
προσφυγόντος εις τήν Ελλάδα τουρκοφώνου στοιχείου, πλουτίσωμεν αυτήν 
έπαρκώς καί διά συλλογών πρωτοτύπα>ν 1.

Τά συμπεράσματα τής μελέτης, εννοείται, θά διαφοπίσουν πολλά ζητή
ματα τοΰ ήμετέρου επικού κύκλου, θ’ άποτελέσουν δέ καί σημαντικήν συμ
βολήν εις τήν ερευνάν τοΰ προβλήματος τής πτώσεως τοΰ Ελληνισμού τής 
Μικράς ’Ασίας.

I. Τ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

322 I. ΐ. Παμπούκη

1 Τοϋτο βεβαίως είναι τόσον απαραίτητον, όσον εΰλόγως επιβάλλεται νά δυσ- 
πιστώμεν εις τάς επί τοΰ θέματος τουρκικός εργασίας. Σημειωθήτω δ’ ότι έν ούδε- 
μια τών μέχρι τοΰδε δημοσιευθεισών τουρκόφωνων βιβλιογραφιών άναφέρεταί τι περί 
της φυλλάδας, αϋδενος αντιτύπου της σωθέντος.
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