
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΕ ΟΙ ΓΚΑΓΚΑΟΥΖΟΙ

Παρά ΐήν δυτικήν ακτήν τοϋ Εύξείνου Πόντου από τοϋ Αίμου μέχρι 
τών εκβολών τοϋ Δουνάβεως (κυρίως εις τάς πόλεις Βάρναν, Βαλτσίκιον, 
Καβάρναν μετά τών περιφερειών), εν Βεσσαραβία 1 (κυρίως εις τάς πόλεις 
’Ισμαήλ, Μπενδέρ, ’Άκκερμαν, Κομπάτ, Τσατιρλοΰγγα και περιφερείας αυτών), 
σποραδικώς δέ είς τά Β.Α. μέρη τής Βουλγαρίας από τήν γραμμήν Βάρνης, 
Προβαδί, Σούμλας, Ραζγράδ, Τουτρακάν, Σιλιστρίας προς τήν Δόβρουτζαν, 
ως καί κατά τον ροϋν τοϋ Δουνάβεως καί περί τήν Άδριανούπολιν, κατοι- 
κοϋν είς μικράς ομάδας λείψανα τοϋ ποτέ .πυκνώς εγκατεστημένου εδώ 
έθνους υπό τήν επωνυμίαν Γκαγκαοϋζοι, οί όποιοι ως μητρικήν μέν 
γλώσσαν μεταχειρίζονται τήν τουρκικήν, θρησκευτικώς δέ υπάγονται είς τήν 
χριστιανικήν ανατολικήν ορθόδοξον εκκλησίαν. Καίτοι δέ κατά διαφόρους 
καιρούς εκ μέρους τών τε Ελλήνων, Βουλγάρων καί Ρώσων κατεβλήθησαν 
προσπάθειαι, δπως έθνικώς άφομοιωθοϋν οΰτοι, έν τούτοις οί Γκαγκαοϋζοι 
έμειναν πιστοί είς τήν φυλήν των καί μέχρι σήμερον όμιλοϋν τήν τουρκικήν, 
διατηροΰντες τά ήθη καί έθιμα τών προγόνων των.

Ή ιστορία δέν γνωρίζει έθνος, τό όποιον υπό τήν επωνυμίαν Γκα- 
γκαοϋζοι νά ήλθέ ποτέ καί Ιγκατεστάθη που είς τήν βαλκανικήν χερσόνησον. 
Έκ τών Ιρευνών δμως καί μελετών, τάς όποιας έκαμαν αρχαιολόγοι καί 
ιστορικοί περί τών ήθών, εθίμων, γλώσσης, παραδόσεων καί λοιπών, ως καί 
έκ τών άνακαλυφθεισών Ιπιγραφών Ιπί τοϋ βράχου τοϋ ποταμού Όρχάν 
καί εξηγηθεισών παρά τοϋ τουρκολόγου Βίλχελμ Τόμσον, άπεδείχθη, ότι 
πρόκειται περί ιδιαιτέρας τουρκικής φυλής, καλουμένης Τι ουρκ-Όγ οόζ, 
είς ήν κατά πάσαν πιθανότητα, ως θά ίδωμεν κατωτέρω, ανάγονται καί οί 
Γ καγκαοϋζοι.

Πρώτος τών ιστορικών ό Ηρόδοτος (Δ. 5.) αναφέρει τό δνομα τοϋ 
γενάρχου τών Τούρκων Ταργιτάου, δστις καί ύπ’ αυτών τών Μογγόλων 
χρονογράφων θεωρείται ώς ό πιθανώτατος γενάρχης τών Τούρκων. Οί 
βυζαντινοί συγγραφείς, καίτοι πολλάκις αναφέρουν τούς Τούρκους, έν τούτοις 
μέχρι τοϋ ΙΕ' αίώνος δέν έχουν ώρισμένην περί αυτών ιδέαν. Ό Χαλκοκον- 
δύλης (Βιβλ. Α) λέγει: «Τούρκους δ’ ούν έγωγε ούκ οΐδ’ δ,τι αν καλέσαιμι 
κατά τό παλαιόν, ώστε τοϋ άληθοΰς μή διαμαρτεΐν»....2.

ι νΙδε καί Β. Α. Μόσσκωφ, Γκαγκαοϋζοι, Μπενδερέβσκαγο Οϋεζδά 1900, ώς καί 
τήν γερμανικήν Ίσλαμικήν εγκυκλοπαίδειαν, σελ. 134.

2 Τρ. Ε. Εύαγγελίδου, Ιστορία τής όθωμ. αυτοκρατορίας, σελ. 39, 897.
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384 ’Αθανασίου I. Μάνωφ

Ό Όγούζ - Χάν θεωρείται θεμελιωτής καί ιδρυτής τής τουρκικής δυνα
στείας, τήν οποίαν, συνενώσας μετά τής τών Ούϊγούρων, έγκατέστησεν είς τό 
Σινικόν Τουρκεστάν. Άποθανόντος αύτοϋ, οί εικοσιτέσσαρες απόγονοι τών 
εξ υιών του έμειναν κυρίαρχοι τών είκοσιτεσσάρων κυριωτέρων τουρκικών 
φυλούν, αΐτινες μετά πολλών ετών συμβίωσιν διηρέθησαν είς πολλάς αυτοτε
λείς και ανεξαρτήτους πολιτικός ομάδας, μεταξύ τών οποίων ήσαν καί οί 
Πετσενέγοι, Ούζο-Τούρκοι καί οί Κουμάνοι, όμιλοΰντες τήν αυτήν σχεδόν 
τουρκικήν γλώσσαν.

Τινές τών ιστορικών, μεταξύ τών οποίων καί ό τσέχος ’Ίρετσεκ, θεωροϋσι 
τούς Κουμάνους ως Ούζους, δηλ. ως εν καί τό αυτό έθνος μέ δύο διάφορα 
ονόματα. Έν τούτοις ό Μιχαήλ Άτταλειάτης είς τήν ιστορίαν τού ΙΑ' αίώνος 
κάμνει διάκρισιν τών Ούζων από τούς Κουμάνους. Κατά τον Σκυλλίτσην (ΙΑ' 
αιών) ΰπήρχον Ούζοι είς άνωτέρας βυζαντινός υπηρεσίας μέ τίτλον γερουσια- 
στοΰ, ως καί Ούζικά συντάγματα. Ό Κεδρηνός αναφέρει διηνεκείς πολέμους 
μεταξύ Πετσενέγων καί Ούζων, ούχί δε καί Κουμάνων. Οί βυζαντινοί θεω
ρούν τούς Ούζους «μέγιστον έθνος τών Ούζων». Ούτω λοιπόν ή διαφορά 
τών Κουμάνων καί τών Ούζων, αν καί τής αύτής φυλής, γίνεται πασιφανής.

Τά τουρκικά ταύτα έθνη, κατά τον τουρκολόγον Ρώσον Γουλομπόβσκι *, 
προύχώρουν είς τήν Ευρώπην, άφ’ ενός μέν διά τής κεντρικής ’Ασίας, 
άφ’ ετέρου δέ διά τής Περσίας καί Μικρός ’Ασίας προς νότον, υπό τό γενικόν 
ό'νομα Όγούζοι. Οί δεύτεροι εξ αυτών έλαβον τό ό'νομα Σελτζούκοι 
Τούρκοι ως καί Όσμανλήδες εκ τού αρχηγού τής δυναστείας. Οί πρώ
τοι, υπό τό γενικόν ό'νομα Τούρκοι, διευθυνθέντες διά τής κεντρικής ’Ασίας 
προς τά νότια τών Ρωσικών στεππών, ήσαν ήδη πολιτικώς διηρημένοι εις 
Πετσενέγους, Ούζο - Τούρκους καί Κουμάνους. Κατά τον Θ' αϊώνα ούτοι 
εύρίσκοντο εγκατεστημένοι μεταξύ τών ποταμών Βόλγα καί Γγιάνκ 1 2.

Τώ 1036, οί Ούζο - Τούρκοι πιεζόμενοι υπό τών Κουμάνων κατήλθον 
προς τάς άκτάς τού Βόλγα καί Δόν, προχωροΰντες δέ προς δυσμάς συνην- 
τήθησαν μέ τούς Πετσενέγους, τούς οποίους εξώθησαν προς νότον, συνέ
πεια τού οποίου εξερράγη μεταξύ τών τελευταίων τούτων εμφύλιος πόλεμος. 
Ό στρατός των διηρέθη είς δύο. Τό εν μέρος εξ 80,000 άνδρών έμεινεν υπό 
τήν διοίκησιν τού Χάνου αύτών Τιράχ, φυσικού κυριάρχου, τό δ’ έτερον 
συγκείμενον Ιξ 20,000 άνδρών καί τεθέν υπό τήν διοίκησιν τού στρατηγού 
Καγγέν, προσέβαλε τούς Ούζο - Τούρκους, άλλ’ ήττηθέν, έσώθη, διευθυνθέν 
προς τον Δούναβιν— Σιλίστριαν.

Έκεΐ, κατά τάς βυζαντινός πηγάς, ό Καγγέν παρουσιάσθη εις τον 
φρούραρχον τής πόλεως καί έγινε δεκτός ως υπήκοος βυζαντινός. Ό Τιράχ

1 Γουλομπόβσκι, «Πετσενέγοι, Τούρκοι, Κουμάνοι μέχρι τής επιδρομής τών 
Τατάρων». Κίεβον 1884.

2 Αυτόθι.
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έμεινε μέ 80,000 άνδρας, άποφεύγων νά συναντηθή μετά τών Ούζων. Έπ'ι 
τέλους δμως πολεμήσας προς αυτούς καί ήττηθείς, ήναγκάσθη νά διαπεράση 
καί αυτός τον Δούναβιν, καταθέσας δέ τά δπλα, έμεινεν υποτελής υπό την 
διοίκησιν τών βυζαντινών ’. Κατά τούτον λοιπόν τον τρόπον συνηθροίσθησαν 
περί την Σιλίστριαν άνω τών 100 χιλ. Πετσενέγων καί άλλων, τό πλεΐστον 
έξισλαμισθέντων ήδη εν Ρωσσία.

Ό άραψ γεωγράφος ’Έλ-Μπέκρι* 2 διηγείται, δτι τφ 1009 προσήλθε προς 
τούς Πετσενέγους κήρυξ νομικός, δστις εκήρυττε τον Ισλαμισμόν. Δώδεκα 
χιλιάδες Πετσενέγων ήσπάσθησαν τότε αυτόν, κατόπιν δέ πολέμου μεταξύ 
αυτών, καί οί λοιποί. Τά μέρη ταϋτα κατείχοντο υπό τών ΙΊρωτοβουλγάρων 
τού Άσπαρούχ, οί όποιοι, πιεσθέντες εκ τής συρροής τών Πετσενέγων, ήναγ- 
κάσθησαν σύν τφ χρόνψ νά μετοικήσουν κατά μικράς ομάδας προς τά ΝΔ. 
καί την 'Άβοβαν, πρωτεύουσαν τών Βουλγάρων, ήτοι προς μέρη θερμότερα, 
εύφορώτερα καί άραιότερον κατφκημένα. Αί γενόμεναι άνασκαφαί απέδειξαν 
την αληθή ποτέ τών Βουλγάρων διαμονήν εις τά μέρη τού Δελί-Όρμάν.

Τφ 1055 οί Ούζο-Τοΰρκοι, πιεζόμενοι ύπό τών Κουμάνων, διηυθύνθη- 
σαν προς τήν Ρωσικήν ηγεμονίαν Περεσλάβαν. Τφ 1060 οί Ρώσοι ηγεμό
νες, καταδιώξαντες τούς Ούζο-Τούρκους, τούς ήνάγκασαν επί τέλους τφ 1064, 
κατά τό παράδειγμα τών Πετσενέγων, νά διέλθουν τον Δούναβιν. Ό Έλλην 
ιστορικός Παπαρρηγόπουλος άφηγεΐται τά εξής: 3

«Έν έτει 1065 επεφάνη άπό βορρά εις τάς δχθας τού “Ιατρού έτερόν τι 
τουρκικόν έθνος, οί καλούμενοι Ούζοι ή Ούγοϋζοι. Οί βάρβαροι ούτοι συμ- 
ποσούμενοι, κατά μέν τον Σκυλίτσην εις εξήκοντα μυριάδας μαχίμων άνδρών, 
κατά δέ τον Ζωναράν εις χιλιάδας μόνον εξήκοντα, διεπέρασαν παγγενεί 
επί άναριθμήτων άκατίων παντός είδους τον ’Ίστρον, καί κατατροπώ- 
σαντες τον εκ Βουλγάρων καί Ελλήνων συγκείμενον στρατόν, τον έπιχει- 
ρήσαντα νά διακωλύση τήν διάβασίν των, επλήρωσαν άπασαν τήν ύπαι
θρον Βουλγαρίαν. Μοίρα δέ τις αυτών προήλασε μέχρι Θεσσαλονίκης καί 
αυτής τής Ελλάδος λυμαινομένη πάν τό προστυχόν καί άρπάζουσα λείαν 
άναρίθμητον. Καί αΰτη μέν καταληφθεΐσα έν τή επιστροφή ύπό χειμώνος 
βαρύτατου άπέβαλε πάν δ,τι είχεν ή προσεκτήσατο καί επανέζευξεν άθλίως 
εις τήν τών οικείων παρεμβολήν. Άλλ’ οί τελευταίοι ούτοι, οΐτινες άπετέλουν 
καί τό πλεΐστον τού έθνους, έξηκολούθουν κατέχοντες τήν Βουλγαρίαν καί έκεΐ- 
θεν όρμώμενοι έλεηλάτουν Θράκην καί Μακεδονίαν. Ό βασιλεύς έζήτησε νά 
καταπείση αυτούς νά ύποχωρήσωσι διά ποικίλων δώρων, καί άποτυχών άπε- 
φάσισε τελευταΐον νά έκστρατεύση. Τοιαύτη δμως ήτο ή τών στρατιωτών

ι Ηρετσεκ, Geschichte der Bulgaren, Πράγα, 1876, σελ. 575.
2 Ά. Μίλετιτς, Περιοδικόν σύγγραμμα, ΜΣΤ. Σόφια, 1905, σελ. 274. 
» Τόμ. Δ'. 1871, σελ. 416. 417.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 25
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ένδεια, ώστε, έν φ προ 50 ενιαυτών στρατοί πολυάριθμοι ήλαυνον εκ Κων
σταντινουπόλεως άδιακόπως κατά των ποικίλων τοΰ κράτους πολεμίων, ήδη 
ό Κωνσταντίνος Δούκας δεν ήδυνήθη νά έξέλθη κατά τών Ούζων είμή 
μετά 150 καί μόνον άνδρών. Ευτυχώς μόλις άφίκετο εις τούς λεγομένους 
Χειροβάκχους, καί κατέφθασεν ή αγγελία, δτι οί φοβεροί εκείνοι εχθροί 
κατεστράφησαν υπό λοιμού καί λιμού καί τών έπιτεθέντων κατ’αυτών Βουλ
γάρων καί Πετσενέγων». Έν μέρος τών περισωθέντων Ού'ζων έ’λαβε την 
βυζαντινήν υπηκοότητα, τό δ’ έτερον έπιστρέψαν έγκατεστάθη εις τά Ρω
σικά σύνορα. ’Αλλά τφ 1080 ό ήγεμών τών Ρώσων Βλαδίμηρος δ Μονο
μάχος τούς κατέστρεψε παντελώς καί ούτως οί Ούζοι έχασαν την πολιτικήν 
των αυτεξούσιον ύπαρξιν διασπαρέντες οί μέν μεταξύ τών ομοεθνών των 
Πετσενέγων καί άλλων Τουρκικών φυλών ευρισκομένων εις τό Δελί-Όρμάν, 
άλλοι δε ύπέκυψαν υπό την Ρωσικήν κυριαρχίαν υπό τήν επωνυμίαν καρά 
καλπάκ, ήτοι μαύρα καλπάκια. Έκεΐ, ως Ρώσοι υπήκοοι, έλαβον τον 
χριστιανισμόν καί εύρίσκοντο υπό τήν διηνεκή πνευματικήν έπιτήρησιν τών 
Ρωσικών χριστιανικών εκκλησιαστικών αρχών.

Τώ 1224, δτε ό ηνωμένος στρατός τών Ρώσων καί Κουμάνων κατε- 
στράφη υπό τών Μογγόλων, μέγα μέρος τών Κουμάνων προύχώρησε προς 
τό βυζαντινόν κράτος· εκ τούτων οί μέν συνεχωνεύθησαν μετά τών Ούζο- 
Τούρκων χριστιανών, ήτοι Γκαγκαούζων τότε, άλλοι δε μετά τών μωαμεθα
νών Πετσενέγων, καί άλλοι προύχώρησαν προς τήν Θράκην καί Μακεδονίαν, 
ένθα διετηρήθησαν μέχρι σήμερον χωρία, ΰπομιμνήσκοντα τήν ποτέ διαμο
νήν αυτών, ώς: Κουμάνοι, Κουμάνιτσα, Κουμάνοβον, Κουμάνιτς, Κομανί- 
τσοβον κτλ.

Έκ τών έγκατασταθέντων εις τά Ρωσικά σύνορα Ούζο - Τούρκων οί 
περισσότεροι ήρχισαν νά μετοικούν κατά μικράς ομάδας, ή καί οικογένειας, 
διελθόντες τον Δούναβιν, καί διευθυνθέντες προς τήν Δόβρουτζαν, δπου 
διεσπάρησαν μεταξύ τών Τουρκικών έκεϊ φυλών, Πετσενέγων, Κουμάνων, Πρω- 
τοβουλγάρων καί άλλων. Οί χριστιανοί έξ αυτών διεισέδυσαν εις τά ενδότερα 
ή καί έγκατεστάθη σαν παρά τήν ακτήν τού Εύξείνου Πόντου, ήτοι εις Σιλί- 
στριαν, Μαγκάλιαν, Καβάρναν, Βαλτσίκιον, Βάρναν καί άλλα χριστιανικά 
χωρία - ώς καί εις τήν Μικράν Ασίαν καί Ουγγαρίαν—ένθα έμειναν μέχρι 
σήμερον διατηρήσαντες τήν Τουρκικήν των γλώσσαν καί χριστιανικήν θρη
σκείαν καί εθνικότητα ώς Ούζοι ή Όγούζοι υπό τό δνομα Γκαγκαούζοι.

’Ονόματα χωρίων διαφόρων Όγουζικών μικρών φυλών διετηρήθησαν 
καί μέχρι σήμερον έν Βουλγαρία ώς: Ούζ-λάρ (Ούζοι), Χορόζ-λάρ (πετεινοί), 
Άραπ-λάρ (άραβες), Σιάχ-λάρ (μαύροι), Γερζα-λάρ, Σονγουλ-λάρ, Γεϊκτσε- 
λέρ, Κασπιτσέν (δνομα αρχηγού μιας τών φυλών) κτλ.

Ό χριστιανισμός διεισέδυσεν ευκόλως μεταξύ τών έποίκων τουρκικών 
φυλών εις τά μέρη τής Δόβρουτζας, δέν ήδυνήθη δμως νά διεισδύση καί
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εις την πυκνήν μάζαν των έν τφ Δελί - Όρμάν έπηλύδων Πετσενέγων, 
Κουμάνων, Όγούζων, Πρωτοβουλγάρων κτλ., ένεκα τοϋ όποιου ούτοι διετή- 
ρησαν την μωαμεθανικήν θρησκείαν και τό γενικόν όνομα Τούρκοι ή 
Γκατζάλιδες ή τσιτάκ. Εντεύθεν μεταξύ τών Γκατζάλιδων τοϋ Δελί - 
Όρμάν καί τών Γκαγκαούζων, ώς προερχόμενων έκ τοϋ αύτοϋ έθνους, υπάρχει 
όμοιότης εις τον χαρακτήρα καί τήν γλώσσαν, ώς θέλομεν ΐδει κατωτέρω. 
Ένφ οί Τούρκοι - Όσμάνοι εΐνε σκληροί καί ούχί ανεξίθρησκοι, οί τοϋ Δελί - 
Όρμάν Γκατζάλοι εΐνε ήπιοι καί δεν κάμνουν διάκρισιν θρησκείας. Ή φιλο
ξενία, ώς καί παρά τοΐς Γκαγκαούζοις, εΐνε ανεπτυγμένη εις τό επακρον.

Κατά τον Τσέχον αρχαιολόγον Κ. Σκόρπιλ ', οί Πετσενέγοι καί αί άλλαι 
τουρκικά! φυλαί ευρισκόμενοι έν Δελί -Όρμάν συν τφ χρόνφ διεσκορπίσθη- 
σαν εις τά διάφορα μέρη τής Βουλγαρίας, έμεινε δε έν Δελί-Όρμάν συμ
παγής μάζα μόνον έκ Πρωτοβουλγάρων, οί όποιοι διετηρήθησαν μέχρι σήμε
ρον υπό τό όνομα Γκαγκαοϋζοι. Οί σήμερον Γκατζάλοι καί Γκαγκαοϋζοι, 
κατά τον Κ. Σκόρπιλ, εΐνε απόγονοι τών Πρωτοβουλγάρων τοϋ Άσπαροΰχ, 
μέ τήν διαφοράν μόνον, ότι οί μέν Γκατζάλοι διετήρησαν τον ’Ισλαμισμόν, 
οί δέ Γκαγκαοϋζοι τον Χριστιανισμόν. Φρονοΰμεν ότι ή γνώμη αϋτη εΐνε 
τολμηρά, απαιτείται δέ άκριβεστέρα μελέτη τοϋ ζητήματος τούτου.

'Ως φαίνεται λοιπόν, εις τήν άφ’ ενός μέν υπό τοϋ Δουνάβεως διαβρε- 
χομένην, άφ’ ετέρου δέ υπό τοϋ ανατολικού Αίμου καί τοϋ Εύξείνου Πόντου 
διαγραφομένην χώραν είχε συσσωρευθή τουρκικής προελεύσεως λαός, δστις 
έπί αρκετά έτη διετήρει τήν ιδιαιτέραν έκάστης φυλής έπωνυμίαν. Συν τφ 
χρόνφ όμως, δτε ή θρησκεία όριστικώς έχώρισε τήν τοιαύτην μάζαν τών 
τουρκικών φυλών είς δύο δλως διαφόρους υποδιαιρέσεις, οι μέν έξισλαμισθέντες 
έξ αυτών διετήρησαν καί μέχρι σήμερον διατηροΰσι τήν γενικήν αυτών επω
νυμίαν Τούρκοι, οί δέ έκχριστιανισθέντες διετήρησαν τήν έπωνυμίαν 
Γκαγκαοϋζοι, ήτοι χριστιανοί Ούζοι ή Όγοϋζοι, ή καί έκχριστιανισθεΐσαι 
τουρκικά! φυλαί.

Ή Τουρκική τότε χροιά τών μερών τούτων φαίνεται καί έκ τίνος γεω
γραφικού χάρτου τοϋ G. Lejean «Ethnographic de la Turquie d’Europe» 
1861, ώς καί έκ τίνος ’Αγγλικού χάρτου τοϋ 1867.

’Έκ τίνος χρυσοβούλλου τοϋ βασιλέως τών Βουλγάρων Άσέν Β', δοθέν- 
τος είς τούς έμπορους τής δημοκρατίας Ραγούζης κατά τό 1230- 1231, μαν- 
θάνομεν δτι ή χώρα αϋτη, είς ήν εΐχον συρρεύσει αί τουρκικά! φυλαί, έλέ- 
γετο «Καρβούνων χώρα», μέ πρωτεύουσαν Καρβουνάν (Βαλτσίκιον). 
Τό Βυζάντιον έστρατολόγει τούς κατοίκους τής χώρας ταύτης, ιδία τούς Οϋζους, 
τό πλεΐστον χριστιανούς, είς τούς όποιους εΐχον δοθή καί αξιώματα έμπιστα. 
‘Υπήρχον συντάγματα ούζικά, τά όποια όμως στελλόμενα έναντίον Τούρκων, 1

1 Byzantinoslavica V, 1, Πράγα, 1933.
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ηΰτομόλουν προς τους ομοεθνείς των. Κατά τοϋτον τον τρόπον λοιπόν αί 
φυλαί αΰται των Όγούζων δεν ήσαν οΰτε υποτελείς, οΰτε ανεξάρτητοι. 'Ησαν 
μάλλον επικίνδυνοι εϊς τό κράτος, καθότι δεν ήδύναντο νά χρησιμοποιηθούν 
εναντίον τών διηνεκώς προς λεηλασίαν καί άρπαγάς εΐσβαλλόντων εις τό 
βυζαντινόν κράτος βαρβάρων.

Έν τοιαύτη σοβαρά περιστάσει έπρεπε νά εύρεθή μέσον διά τού οποίου, 
ενουμένων δλων των φυλών εις εν υπό μίαν διοίκησιν, νά ήδυνατό τις νά 
έπωφεληθή αυτών. Μιχαήλ Η' ό Παλαιολόγος έξεϋρε τό μέσον τούτο καί 
ά'νευ αναβολής έ'σπευσε νά τό θέση είς ενέργειαν, άφ’ οΰ ούτως έξετέλει καί 
καθήκον εξ ύποσχέσεως πρός τινα φίλον του, τον έκπτωτον σουλτάνον Ίζεδ- 
δίν, κατάλληλον, ως έκ τού εθνισμού καί τής θρησκείας του, ν’ άναλάβη την 
διοργάνωσιν τών φυλών τούτων. Ό Ίζεδδίν μετά τών Χριστιανών έφέρετο ως 
χριστιανός, μετά δέ τών μωαμεθανών ως μωαμεθανός-Τούρκος.

Ό Ίζεδδίν Καϊκαβούζ1, έκπτωτος σουλτάνος τού Ίκονίου, καταδιωκό- 
μενος υπό τών Μογγόλων, ήναγκάσθη νά ζητήση άσυλον παρά τού φίλου 
καί βασιλέως Νίκαιας Μιχαήλ Η' τού Παλαιολόγου (1259), καί γήν πρός 
έγκατάστασιν εαυτού καί τών οπαδών του. Λαβών τήν συγκατάθεσιν αυτού, 
άπέπλευσε μετά τής μητρός του, χριστιανής ήδη, καί τών οπαδών του πρός 
τον βασιλέα. Έκ τού Όγουζναμέ 1 2 μανθάνομεν δτι ό Ίζεδδίν έφυγε κρυ
φίως εξ ’Ανατολής με τον στόλον του καί ήγκυροβόλησε περί τήν Βάρναν. 
Έν τούτοις ό Ίζεδδίν Καϊκαβοΰζ κατά τον Γρηγοράν «αιτεί δυοΐν θάτερον, 
ή συμμαχίαν κατά τών Σκυθών, ή γής Ρωμαϊκής άποτομήν τινα καί οίονεί 
κληρουχίαν εις κατοικίαν μονιμωτέραν αυτού τε καί τών άμα αύτφ» 3. Έν 
αρχή 6 Μιχαήλ άπέφευγε νά έκτελέση τήν παράκλησιν τού Ίζεδδίν, δτε δμως 
τώ 1261 άνεκτήθη ή Κωνσταντινούπολις, ούτος έπανακάμψας πανηγυρικώς 
είς αυτήν, άντελήφθη, δτι τά συμφέροντα τού κράτους άπήτουν δπως καθι- 
δρύση αυτεξούσιον κράτος είς τά βόρεια μέρη τής λεγομένης χώρας τών Καρ- 
βούνων υπό τον Ίζεδδίν Καϊκαβούζ, φίλον του καί εκτελεστήν τών βουλών του 4.

Ή καθίδρυσις αύτη τού κράτους τών Όγούζων υπό τον Ίζεδδίν είχε 
σκοπόν, ως έρρήθη, νά χρησιμεύση ως προπύργιον εναντίον τών ξένων 
εισβολών καί φόβητρον τών επιβουλών τού βασιλέως τών Βουλγάρων έν 
Τυρνόβφ Κωνσταντίνου τού Τείχου, μεθ’ οΰ δεν εΰρίσκετο ό Μιχαήλ εις

’Αθανασίου I. Μάνωφ

1 Ίδέ καί Γ. Δ. Μπαλάστσεφ, «Ό αϋτοκράτωρ Μιχαήλ Η' ό Παλαιολόγος...» 
Σόφια, 1980. σελ. 6.

2 Είναι Περσικόν χειρόγραφον τοϋ ΙΔ' αίώνος έν τή βιβλιοθήκχι τής Βιέννης άπο- 
κείμενον.

3 Νικηφ. Γρήγοράς, Α', σελ. 82, έκδ. Βόννης.
4 Έν χφ Όγουζναμέ άναγινώσκομεν: «Ό βασιλεύς εδωκεν αύχοΐς πρός έγκαχάστα- 

σιν τήν χώραν Δόμπρουτζαν, γήν εΰκατοίκητον...»
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καλάς σχέσεις. Ό Ίζεδδίν καθιδρύσας τό κράτος επέστρεψεν εις Κωνσταντι
νούπολή άφήσας τον θειον του Σαρή-Σαλτούκ (1263) νά διοική.

Επειδή ή έπισήμως άνεγνωρισμένη εις τό κράτος τούτο θρησκεία ήτο ή 
χριστιανική, μέ έξαρχον εν Καβάρνα υπό τό Πατριαρχείου τής Κωνσταντι
νουπόλεως, οί Γκαγκαοΰζοι, καθό χριστιανοί, έθεωρήθησαν ως τό κύριον 
στοιχείου τού κράτους, είς δ προσήρχοντο αί εκχριστιανιζόμεναι άλλαι τουρ
κικά! φυλά! υπό την επωνυμίαν Γκαγκαοΰζοι, ήτοι, χριστιανοί Όγοΰζοι ή 
Τούρκοι. Έκ μιας πατριαρχικής και συνοδικής άποφάσεως, άποσπασθείσης 
εκ τής Νομικής συναγωγής τού ’Ιεροσολύμων Δοσιθέου φερούσης χρονολο
γίαν 1652 μανθάνομεν Χ, δτι ή Πατριαρχική εξαρχία τής Καβάρνης ήνώθη 
«μετά πάντων ορίων τε και χωρίων» μέ τήν επαρχίαν Βάρνης και κατεκυ- 
ρώθη είς τον τότε αρχιερέα αυτής ’Άνθιμον.

Τό τή συμπράξει τοΰ Μιχαήλ Η' συμπηχθέν κράτος των Όγούζων, είς 
τό όποιον άνεμίχθησαν και οί έλθόντες Σελτζοΰκοι Τούρκοι τοΰ Ίζεδδίν, 
διαθέτον στρατόν κα! στόλον, έλθόντα μετά τοΰ φυγάδος Σουλτάνου, ένεδυ- 
ναμώθη αρκούντως και έφάνη είς πολλάς περιστάσεις χρήσιμον είς τον βασι
λέα Μιχαήλ.

Άποθανόντος δμως τοΰ Σαρή - Σαλτούκ, αρχηγός τής χώρας των 
Καρβούνων παρουσιάζεται ό Μπαλήκ έκ Τουρκικής γενεάς. Αί μετά τών 
διαδόχων τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου σχέσεις του είχον κατά τά απομνημο
νεύματα τοΰ αύτοκράτορος Καντακουζηνοΰ ως εξής: «Βασιλις δε (’Άννα) 
έπει εώρα μόνην τήν Κωνσταντίνου πόλιν αυτή περιλειπομένην, (αί γάρ 
άλλαι σχεδόν πάσαι προσεχώρησαν βασιλεΐ τώ Καντακουζηνφ) προς Μπαλίκαν 
τινά, τοΰ Καρβωνά άρχοντα πέμψασα πρεσβείαν έδεΐτο βοηθειν. Ό δέ ασμέ
νως τε εδέξατο τήν πρεσβείαν και Θεόδωρον κα! Τομπροτίτσαν τούς αδελ
φούς, χιλίους στρατιώτας άγοντας έπιλέκτους κατά συμμαχίαν έ'πεμψε τή 
βασιλίδι, οΐ κα! τάς κατά τον Πόντον παραθαλασσίους πόλεις δεόντως έπεισαν 
άποστήναι βασιλέως κα! τή βασιλίδι προσχωρεϊν ήλπισαν γάρ αυτούς τι 
μέγα κατορθώσειν. Κα! ή βασιλ'ις εδέξατο τούς άνδρας μετά πολλής τής 
εύμενείας καί τιμής κα! τήν τε Άποκαύκου τοΰ μεγάλου δουκός θυγατέρα 
συνώκισε τφ Τομπροτίτσα, κα! στρατηγόν απέδειξε τής Ρωμαίων στρατιάς» 1 2.

Τον Μπαλήκ μετά τον θάνατόν του διεδέχθη είς τον θρόνον τών 
Όγούζων ό Δομπροτίτσας (1354), δστις, χάρις είς τούς συγγενικούς δεσμούς 
μετά τών βυζαντινών, έλαβε τίτλον δεσπότου. Κατά τήν κυριαρχίαν τοΰ 
Δομπροτίτσα τό δεσποτάτον τών Όγούζων απέκτησε μεγάλην ίσχύν. Ό 
Δομπροτίτσας, δστις έκληρονόμησε τον στόλον τών Σελτζούκων, εφρόντισε νά 
τον ένισχύση κα! διοργάνωση. Κατ’ εκείνην τήν εποχήν ή χώρα τών Καρ-

1 Γ. Δ. Μπαλάστσεφ, νΕν{Γ άνωτ. σελ. 16.
2 Καντακουζηνοΰ, Ιστορία, Γ’, σ. 585, έκδ. Βόννης,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:32 EEST - 34.211.113.242



390 ’Αθανασίου I. Μάνωφ

βουνών (πρότερον μικρά Σκυθία) διά πρώτην φοράν έ'λαβε to όνομα «χώρα 
τοϋ Δομπροτικίου», οί δέ μεταγενέστεροι Τούρκοι συγγραφείς την μετωνόμα- 
σαν Δόμπρουτσα.

Άποθανόντος καί τοϋ Δομπροτίτσα τον διεδέχθη ό υιός του Ίωάνχος 
ή Ίβάγκος (1386), τοϋ οποίου ή μήτηρ, ώς έρρέθη, ήτο Έλληνίς, κόρη τοϋ 
μεγάλου δουκός Άποκαΰκου. Ό τελευταίος οΰτος δεσπότης των Όγοΰζων, 
μη δυνηθείς ν’ απόκρουση την έπίθεσιν τοϋ ΜπαϊαζΙτ Α' (1393), ύπήχθη υπό 
την κυριαρχίαν αυτοΰ και οΰτω τό ανεξάρτητον επί 130 έτη κράτος των 
Όγουζων ή Γκαγκα-ούζων, ίδρυθέν τφ 1263, τή βοηθείρ Μιχαήλ Η' τοϋ 
Παλαιολόγου, Ιν τή δυτική παραλία τοϋ Εύξείνου Πόντου, μέ ιδιαίτερον 
έξαρχον, υποκείμενον πνευματικούς τφ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, 
διελΰθη πλέον διά παντός.

Ό Έβλιά Τσελεμπή, δστις έκαμε την περιοδείαν του εις την Βουλ
γαρίαν κατά τον ΙΖ' αιώνα, άποκαλεϊ την Β.Α. Βουλγαρίαν «Ούζοι- 
Έγιαλέτ», έκ τοϋ οποίου φαίνεται ότι τά μέρη ταΰτα τής Βουλγαρίας έξηκο- 
λούθουν νά φέρουν τότε τό παλαιόν ό'νομα των Όγουζων. Ό ίδιος περι
γράφει τούς κατοίκους τής Σιλιστρίας ώς μέσου αναστήματος, σωματικούς 
υγιείς καί εύθυμους. Υπάρχει, λέγει, καί φυλή τις λεγομένη «τσιτάκ», 
οί όποιοι προήλθον από μίγμα Τατάρων, Βουλγάρων, Βλάχων καί Μολδο- 
βάνων. Αί γυναΐκές των κρύπτονται. Είνε λίαν ενάρετοι καί αΐδήμονες. Οί 
τσιτάκ οι τιμοϋν τούς ξένους, τούς οποίους άγαποΰν καί ξενίζουν. Ό λαός 
εϊνε ήπιος, ειλικρινής, μέ χαρακτήρα καλόν. Οί ραγιάδες (υπήκοοι) εις τό 
Χαδζή-όγλοϋ-Παζαρτζήκ λέγονται τσιτάκιδες τής Δόβρουτζας, οί όποιοι 
έχουν ιδιαιτέραν κοινωνίαν. Οί κάτοικοι τής Δόβρουτζας καί Δελί-Όρμάν είνε 
ιδιαιτέρα φυλή. Είνε θαρραλέοι, ανδρείοι καί γενναίοι. Ό Έβλιά Τσελεμπής 
ευρίσκει διαφοράν καί εις την γλώσσάν των.

Μετά τήν ύπό τών ’Οθωμανών κατάκτησιν τοϋ Όγουζικοϋ κράτους, 
μέγα μέρος τών Γκαγκαουζων ήναγκάσθη νά Ιξισλαμισθή. Οί λοιποί έκρυ- 
πτον επί αρκετόν χρόνον τήν χριστιανικήν των θρησκείαν, παρουσιαζόμενοι 
ώς πρεσβεόοντες τον Μωαμεθανισμόν. Τοΰτο ήδυναντο νά πράξουν λίαν 
ευκόλως, καθότι εξωτερικούς οί Γκαγκαοϋζοι διόλου δεν διέφερον από τούς 
Τούρκους, ού'τε κατά τήν γλώσσαν, ού'τε κατά τήν ενδυμασίαν.

Γνωστόν τυγχάνει ότι μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ό κατα- 
κτητής σουλτάνος άνεγνώρισεν ώς κεφαλήν όλων τών ορθοδόξων χριστια
νών, άνευ διαφοράς εθνικότητας, μόνον τον “Ελληνα Πατριάρχην Κων
σταντινουπόλεως. Καί εν οσφ μέν οί Τούρκοι έξηκολούθουν νά διατελοΰν ύπό 
τήν μέθην τών επιτυχιών των, ούτε καν λόγος ήδύνατο νά γίνη περί εκκλη
σιών καί σχολείων διά τούς ραγιάδες. Αί θρησκευτικοί διατυπώσεις έξετε- 
λοϋντο εις κατακόμβας. Όταν όμως ό Πατριάρχης ήρχισε νά γίνεται δεκτός 
παρά τοϋ βεζύρου, οί δέ αρχιερείς παρά τών πασσάδων, τότε μόλις οί χρι-
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σηανο'ι ήρχισαν ελευθέριος νά εκτελοΰν τά θρησκευτικά των καθήκοντα και 
να φοιτούν εις σχολεία. Οί Γκαγκαοϋζοι, ώς χριστιανοί, άφέθησαν είς την 
πνευματικήν κυριαρχίαν τού Πατριάρχου, δστις έκυβέρνα αυτούς θρησκευ
τικούς και ηθικώς. Μέγα μέρος αυτών έλαβον ελληνικήν παιδείαν και ανα
τροφήν, καλούμενοι πλέον “Ελληνες. “Εν μικρόν μέρος έμεινεν ύπό τήν 
επιρροήν τών Βουλγάρων, και ετερον τών Τούρκων.

Ή επίδρασις αυτή δμως ολίγον συνέτεινεν είς τό νά αλλάξουν τήν γλώσσαν 
καί τά φρονήματά των. “Εμειναν πιστοί είς τήν φυλήν, από τής οποίας 
προήρχοντο, ως και τά ήθη καί έθιμα.

Ή τοιαύτη επίδρασις έδωκεν αφορμήν είς πολλούς τουρκολόγους, μεταξύ 
τών οποίων καί εις τον ρώσον Μόσσκωφ, καί τον τσέχον ’Ίρετσεκ, νά 
νομίζουν, δτι υπάρχουν τριών ειδών Γκαγκαοϋζοι, ήτοι "Α ση λ - (κυρ ίως) 
Γκαγκαοϋζοι, "Ε λλ η ν ε ς - Γκ α γκα οϋζ ο ι καί Βούλγα ρο ι - Γκ α- 
γκφοΰζοι. Ώς ’Άσηλ-Γκαγκαούζους θεωρούν τούς τής Β. Α. Βουλ
γαρίας ζώντας μετά τών Τούρκων, εις τήν γλώσσαν, ήθη καί έθιμα τών 
οποίων δεν βλέπουν ξένην επιρροήν, "Ελληνας - Γκαγκαούζους δέ θεωρούν 
τούς προς τον Εϋξεινον ζώντας ύπό τήν έπίδρασιν τών Ελλήνων καί Βουλ
γάρους τούς είς τό εσωτερικόν τής Βουλγαρίας, προς τό Προβαδί, Σούμλαν 
καί Σιλίστριαν κατοικοΰντας.

Οϋτω βλέπομεν, δτι οί ύπό τήν βουλγαρικήν επιρροήν ζώντες Γκαγκαού- 
ζοι λέγουν: σβετί (άγιος), κάκο (μεγάλη αδελφή) λέλια (θεία) κτλ., οί 
ύπό τήν 'Ελληνικήν επιρροήν: άϊ (άγιος), άκόνα (εικόνα), Χριστός 
άνέστη, καλ’ ημέρα κτλ. καί οί ύπό τουρκικήν άμπλά ή ντεντιά 
(μεγάλη αδελφή), τίιζε (θεία), πούτ ταχτασή (είκών) κτλ.

Ό Μόσσκωφ εύρίσκει διαφοράν καί είς τήν γλώσσαν τών Γκαγκαού- 
ζων ιδία είς τό παρά τήν Βάρναν χωρίον Κεστιρίτς, τό όποιον έπεσκέφθη. 
Οϋτω, κατ’αυτόν, τήν πρόθεσιν διά μερικοί άντικαθιστώσι διά τής ίτσίν, 
άλλοι δέ διά τής κ ο μ αγ ά, διότι οί μεν λέγουν: μπενίμ ίτσίν, (δι9 εμέ) 
σ ε ν ί ν ίτσίν, (διά σέ ) ό ν ο ϋ ν ίτσίν, (δι’ εκείνον)- άλλοι δέ: μπενίμ 
κομαγά, σενίν κομαγά, όνούν κομαγά(!), δπερ δεν είνε αληθές. 
’Αφορμήν είς τό τοιοϋτο λανθασμένον συμπέρασμα έδωκεν εις τον μή γνωρί- 
ζοντα καλώς, ως φαίνεται, τήν τουρκικήν Μόσσκωφ, ή φράσις τήν οποίαν 
ήκουσεν είς τό Κεστιρίτσι, ήτοι: μπού τεστί σού ίτσίν (ή στάμνα αυτή 
είνε διά νερόν). ’Άλλοι δέ έλεγον: μπού τεστί σού κομαγά, τό όποιον 
μεταφραζόμενον σημαίνει, ή ύδρία αυτή χρησιμεύει διά νά βάλωμεν νερόν. 
Είς τήν πρώτην έκφρασιν γίνεται χρήσις τής προθέσεως ίτσίν (διά), εις 
τήν δευτέραν δέ τού ρήματος κόϊορουμ (βάζω, θέτω) καί επομένως άλλο 
τό ίτσίν, άλλο τό κομαγά, καίτοι δι’ άμφοτέρων εκφράζεται ή αυτή έννοια. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπον ήπατήθη καί ό "Ιρετσεκ νομίζων, δτι τό όνομα 
Δημήτρι οί Γκαγκαοϋζοι μετατρέπουν είς Δεμήρ: Τό Δεμήρ είνε μετά-
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392 ’Αθανασίου I. Μάνωφ

φρασις τοϋ ονόματος Σιδέρης (Σίδηρος), βουλγαριστί δέ Ζελέζο. 
Παρόμοια ονόματα μέ όμοίαν κατάληξιν είνε και τα Γκαμπίσς *, Τατίσς, 
Πατίσς, Γεωργίας, Γκογκίσς, Κουλίσς, Πετρούσς, Παροΰσς κτλ. Εις τα κυρία 
ονόματα επισυνάπτεται πάντοτε καί κοσμητικόν έπίθετον ούτως: οΰζούν 
Γκαμπίσς (Γκαμπίσς ό υψηλός), όϊνάκ Τατίσς (Τ. ό παιγνιδιάρης) κτλ. 
Ήπατήθη επίσης ό ’Ίρετσεκ, ώς και πολλοί άλλοι τουρκολόγοι, παριστάνον- 
τες τά περί την Βάρναν χωρία Μπέλα (’Άσπρος), Κουρού - Κιοϊ, Ταπτίκ, 
Καραχουσεΐν ως Γκαγκαουζικά, ένώ εΐνε Ελληνικά έκβουλγαρισθέντα ήδη.

Έν τουτοις ή γλώσσα τών Γκαγκαούζων εϊνε μία καί ή αυτή ώς καί ή 
θρησκεία των. At παρεισφρήσασαι ξέναι λέξεις είνε τοπικού χαρακτήρος. 
Έκ τής πολυετούς συμβιώσεως αυτών μετά τών Σελτζοΰκων Τούρκων άφω- 
μοιώθη αρκετά ή γλώσσα αυτών μετά τής ’Οθωμανικής, άπεμακρύνθη δέ 
μεγάλως έκ τής Κουμανικής, καίτοι έν αρχή ούτοι οι λαοί άπετέλουν εν έθνος. 
Τούτο άποδεικνύεται έκ τών εύρεθέντων Κουμανικών χειρογράφων τού (303 
εις το ιερόν τής έκκλησίας αγίου Μάρκου εις τήν Βενετίαν. Πρώτος δ τουρ- 
κολόγος Γγέζα Κούν 1 2 άπέδειξεν δτι τά εύρεθέντα χειρόγραφα είνε Κουμανι
κής γλώσσης, έπειτα δ’δ ακαδημαϊκός Β. Ρατλώφ 3 έξήγησε τό περιεχόμενον, 
συντάξας καί τον «Codex Cumanicus» 4.

Χάριν περιεργείας παραθέτομεν έκ τού χειρογράφου τούτου περικοπάς 
μετά παραβολής αυτών προς την Γκαγκαουζικήν καί την Ελληνικήν:

Κουμάνικά 5

Αρι Λουκάς αϊτιρ 
ελμπανγγελιμ ίτσιντέ: 
νατσικ μπουγγιούν χα- 

τσαν Χριστός τοκτί 
κελντί φαριμταγιαζηνδα

αϊττι κουτουτσιγγα κΐμ

Γκαγκαουζικά

"Αι Λουκά ντέρ 
βανγελιονούν ίτσιντέ 
δ γγιούν χάτσαν 
Χριστός ντογμούσς, 
γγελμίσς ίντσέρ κϊρά.

ταν τεμίσς τσομπανλαρά 
κίμ

Ελληνικά

Ό "Αγιος Λουκάς 
λέγει εις τό Εύαγγέλιον 
Τή ημέρα έκείνη δτε 
δ Χριστός έγεννήθη 
ήλθεν δ άγγελος εις τήν 

πεδιάδα
καί είπεν είς τούς ποι

μένας,

1 Τό σς προφέρονται ώς τό γαλλ. ch.
2 Geza Kuun, Codex Cumanicus bibliothecae ad templum divi Marci Venetia- 

rum, primum ex integro edidit... Budapest 1880.
3 W. Radloff, Das tiirkische Sprachmaterial des Codex Cumanicus, έν Memoires 

de l’Academie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg, t. XXXV, no 6, Sl- Peters- 
bourg, 1887.

4 νΙδε καί Severien Salaville, Un manuscrit chretien en dialecte turc, Le 
«Codex Cumanicus». Echos d’Orient. 1911, σελ. 278- 286.

5 Τά τ προφέρονται ώς τό γαλλ. d.
ίου > » » u.
i ώς είς τήν τουρκικήν λέξιν κηρήκ (σπασμένον).
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Κουμάνικά

κοϊνλαρ κιουντερ μαν

ιανικλαρτιρμαν σιζγγα 
ουλου σαουντσ κιμ 
μπιουγγιουν τοκτι 
μπαρτσα αλαμ κουτκαρ- 

δατσι

Γκαγκαονζικά

κοϊνλαρΐ γγιουτερμισ- 
σλέρ

μπέν σιζέ σοϊλέριμ 
μπιούκ σεβινμέκ μποΰ 
γγιούν ντογντού κουρτα- 
ράν ντιουμπιουτίουν 

τνουνιαϊ.

Ελληνικά

| οί όποιοι έβοσκον τά 
πρόβατα.

Σάς αγγέλλω μεγάλην 
χαράν, ότι σήμερον έγεν- 
νήθη ό Σωτήρ όλου τοϋ 

κόσμου.

Ή γλώσσα τών Γκαγκαοΰζων έχει πολλά τά κοινά καί μέ την γλώσσαν 
τών Τούρκων τοΰ Δελί-Όρμάν, Γκατζάλιδων. Ούτως, ενώ οί Τούρκοι Όσμαν- 
ληδες ως έπιβεβαιωτικόν μόριον μεταχειρίζονται τό έβετ (ναί), οί Γκατζά- 
λιδες καί Γκαγκαοϋζοι λέγουν: γιαά. Ούτω καί καβρά, αντί γκετίρ 
(φέρε), μετσικλί, (πανούκλα) γκιουβενδέ, γκιγκά κτλ.

Οί Γκαγκα-οΰζοι έφοίτων είς τά Ελληνικά σχολεία καί Ελληνικός 
εκκλησίας, ώμίλουν όμως πάντοτε την Τουρκικήν μεταχειριζόμενοι είς την 
γραφήν τά τής Ελληνικής γλώσσης στοιχεία. Βιβλία προς άνάγνωσιν μετε- 
χειρίζοντο τά Καραμανλίδικα ή καίτοι δεν Ινόουν καί αυτά καλώς. Εις τάς 
εκκλησίας, όπου συνήρχοντο, ’Απόστολος, τό Εύαγγέλιον καί τινες προσευχαί 
άνεγινώσκοντο Τουρκιστί.

Ό υπό τούς Τούρκους όμως ζυγός αυτών δεν είχε παντελώς εξαλείψει 
έκ τής μνήμης των την ποτέ έλευθέραν ύπαρξιν τοΰ κράτους τών Όγούζων, 
ού'τε τήν εν Ρωσία διαμονήν αυτών υπό χριστιανικόν κράτος. Διό πάν
τοτε είχον τάς ελπίδας των είς τούς Ρώσους καί έκεΐθεν περιέμενον τήν 
ελευθερίαν. "Οτε τώ 1750 οί Ρώσοι ήρχισαν τούς πολέμους κατά τών Τούρ
κων, οί Γκαγκαοϋζοι δεν εβράδυνον νά έπωφεληθοϋν τών πολέμων τούτων 
επιστρέφοντες άθρόοι είς τήν Ρωσίαν. Κατά τούς πολέμους τοΰ Σοβαρώφ 
(1787 - 1791) μετφκησαν εις τήν Νοβορωσίσκην. Έπειτα τώ 1801-1812 εις 
Βεσσαραβίαν, ένθα, ως μάς γράφει ό Μόσσκωφ, υπάρχουν μέτοικοι Γκα- 
γκαοΰζοι υπέρ τούς 70,000.

Κατά τό γερμανικόν Ίσλαμικόν λεξικόν γενικώς όλος ό αριθμός τών 
Γκαγκαούζων είνε ως έγγιστα 100,000. Έν Βεσσαραβία μεταξύ αυτών υπάρ
χει άνάμνησις διά τινα «Καπιτάν Δημήτρι«, θεωρούμενον Γκαγκαοΰζον, όστις 
έσωσε τήν ζωήν τοΰ Νικολάου Α' από τίνος ά'ραβος. Ούτος ό καπιτάν 
Δημήτρις είνε ό γνωστός λοχαγός τοΰ ιππικού Βαθυκιώτης, όστις ύπηρέτει 
υπό τον Σοβαρώφ καί Ρωμαντσώφ, άπέθανε δέ τώ 1820. Προς άνάμνησιν 
τούτου εν χωρίον τής Βεσσαραβίας ώνομάσθη Δημητρόβκα. 1

1 Τουρκικά δι’ ελληνικών χαρακτήρων. Ίδε Σ. Α. Χουδαβερδόγλου-Θεοδό 
του, Ή τουρκόφωνος ελληνική φιλολογία. Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ., Ζ', σελ. 299-307.
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394 ’Αθανασίου I. Μάνωφ

Ot Γκαγκαούζοι έχουν σώμα κανονικόν, ανάστημα μέσον, στήθος εύρΰ, 
χεΐρας καί πόδας ίσχυροΰς, επιδερμίδα μελαγχροινήν, ρίνα μεγάλην, οφθαλ
μούς καστανούς, κινήσεις ευτράπελους. Αί παρθένοι εΐνε ώραΐαι μέ λευκήν 
επιδερμίδα, πρόσωπον στρογγυλόν καί πλήρες, στήθη ανεπτυγμένα. Κοσμοΰσι 
τό πρόσωπον μέ ψιμύθιον καί τεχνητός ελαίας. Αί νεάνιδες δεν κρύπτον
ται από τούς νέους, δταν δμως ομιλούν μετ’ αυτών κρύπτουν διά τών 
δακτύλων των τό στόμα. Ό Γκαγκαοϋζος εΐνε εύθυμος, γενναίος, γεν
ναιόδωρος μέχρι σπατάλης, φιλόξενος, φιλότιμος, εκδικητικός μέχρι θανάτου, 
ατρόμητος. Διά νά απόδειξη την γενναιότητά του επιχειρεί επίφοβα κατορ
θώματα, πληγώνει εαυτόν διά μαχαίρας. Υπάρχουν περιστάσεις, καθ’ ας ό 
Γκαγκαοϋζος έκοψε τεμάχια κρέατος έκ τού ποδός του καί ψήσας, τά προσ- 
έφερεν ώς «μεζέν» εις διασκεδάσεις. Εις παρόμοιας περιστάσεις τθραύει διά 
τών χειρών τάς ύάλους τών παραθύρων, καταιματώνων την χεΐρά του, κατα
κερματίζει διά τών δδόντων του ποτήρια. Τά τοιαΰτα έθιμα έθεωροΰντο επά
ξια αληθούς Γκαγκαούζου γνωρίσματα, ώς φαίνεται και έκ τών εξής στίχων 
Γκαγκαουζικού άσματος:

Μεϊχανεγέ βαρμαλή 
τεσκιαχκιαρά τσατμαλή 
Κατεχί κηρμάκ 
έλινί σαρμάκ 
χοβαρδαιά χοβαρδαιά 
πέκ νάμδηρ.

Τό νά πηγαίνη εις τό καπηλεΐον
νά πειράζη τον κάπηλον
νά σπάνη τό ποτήρι
νά τυλίγη τό χέρι
διά τον σπάταλον, τον άσωτον
εΐνε πολύ τιμητικά.

Οί Γκαγκαούζοι ήσχολούντο μέ την μεταξουργίαν, γεωργίαν, κτηνοτρο
φίαν καί ιδίως αμπελουργίαν.

Εις την οικογένειαν ό άνήρ εΐνε ή κεφαλή. Εκείνος διατάσσει, ή γυνή 
υπακούει. Τό νά ενεργή ό άνήρ κατά τάς οδηγίας τής γυναικός, θεωρείται 
μικροπρεπές. Διά τοιοΰτον άνδρα λέγουν: «δνούν μπασσηνά φέσι καρή 
κόϊορ» (ή γυνή θέτει επί τής κεφαλής του τό φέσι).

Θρησκευτικώς ό Γκαγκαούζος εΐνε φανατικός. Καί τάς λίαν μικράς θρη
σκευτικός διατυπώσεις έκτελεΐ ακριβώς μετά ςιανατισμοΰ καί δταν ακόμη 
αύται άντίκεινται εΐς τά δόγματα τής θρησκείας. Ούδεις δύναται νά τον 
πείση περί τού εναντίου, διότι λέγει: «μποϊλέ μπουλντούκ, μποϊλέ 
γκιοτιουρετζέϊζ» (έτσι εύρομεν, έτσι θά τόπηγαίνωμεν). Προσφέρει θυσίαν 
ζώα (κουρμπάν). Τήν παραμονήν τού νέου έτους καί τή 3 Φεβρουάριου 
(π. ή μ.), δσοι έχουν μόνον υιούς, προσφέρουν θυσίαν πετεινόν.

Εΐς τούς τελευταίους πολέμους ώς στρατιώτης εις τά βουλγαρικά συν
τάγματα έδειξε μεγάλην ανδρείαν, ιδίως εις τάς επιθέσεις.

"Οσον αφόρα εις τήν ενδυμασίαν, αύτη ήτο διάφορος κατά διαφόρους 
καιρούς. ΕΙς τούς παλαιοτέρους χρόνους οί άνδρες εφόρουν «μπίρ γκιο-
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τλιοϋ τσακσσήρ»,τά όποια ήσαν στενά «ποτούρια» (περισκελίδες εύρεΐαι) 
με γαϊτάνια φαρδιά εις τά κάτω μέρη καλούμενα «πατσιά», «δζαμαδάν», 
είδος γελέκου με διπλήν σειράν κομβίων από γαϊτάνι, «κοντόσς», κοντόν 
έπανωφόριον, τό όποιον Ιρρίπτετο επί τοϋ αριστερού ώμου, «κουσσάκ,» 
ευρεΐαν ζώνην, μέ την οποίαν περιετΰλισσε τήν όσφύν, και άνωθεν έθετε τό 
«σιλιαχλίκι», «τσαλμά» ή «σερβιέττα», περιτύλιγμα τού καλΰ(ΐματος 
τής κεφαλής. Είς τούς πόδας έφόρει «γεμενιά» (πέδιλα). Οί πλούσιοι έφό 
ρουν κοντά υποδήματα, τά όποια περιέβαλλον μέ ιδιαίτερα «καλτσούνια» 
μάλλινα «τομάκ» καλούμενα, τά όποια έκαλλωπίζοντο μέ φούντες. ’Αργό
τερα τό «μπίρ γκιοτλιοΰ τσακσσήρ» άντικατεστάθη μέ εύρέα «σαλβά
ρια» ως τά των Σμυρναίων. Έπΐ τής κεφαλής έθετον «τάκε» (κάλυμμα 
λευκόν) και άνωθεν «φέσι» μέ «γιαζμά» (έπίδεμα).

Τών γυναικών ή ενδυμασία είχέ τι δμοιον προς τήν τών γυναικών Τατά- 
ρων τής Κριμαίας. Έφόρουν «ντόν» (βρακί) «γκιομλέκ», (ύποκάμισον 
μακρύ) μέχρι ποδών, «αντερί», ένδυμα χονδρόν μακρύ μέ κοντά σχιστά 
μανίκια ως καί από τά πλάγια, κοντόσς, φόρεμα κοντόν έξωραϊσμένον καί 
χρυσοκέντητον, «κ ου σ σ άκ», ζώνην, «μαμούκα», περιτύλιγμα τής κεφα
λής, «φές», φέσι περιτυλιγμένον μέ λεπτόν ύφασμα «τσεμπέρ». Είς τούς 
πόδας έφόρουν «τερλίκια» καί ενίοτε, ιδία εν χειμώνι, «ν αλ ίν ια».’Αργό
τερα ήρχισαν νά επιθέτουν επί τού φεσίου κοσμήματα, ως φλουριά, καί τότε 
ελέγετο «τάς τεπελίκ». Περί τον τράχηλον έθετον μαργαριτάρια, μαχμου- 
διέδες, κτλ. Άργότερον ήρχισαν νά φορούν καί «σαλβάρια».

Είς τήν Revue du monde Musulman ή o Popescu Γιώργας δημοσιεύει 
άρθρον έπιγραφόμενον, Les gagautci, όπόθεν φαίνεται, ότι δέν γνωρίζει 
τούς Γκαγκαούζους. Είς τήν Δόβρουτζαν, λέγει, υπάρχουν 3628 Γκαγκαούζοι, 
τών όποιων τά ήθη είνε όμοια προς τά ήθη Ικείνων, μεταξύ τών οποίων ζούν. 
’Ολίγον είνε φιλόξενοι. Κατά τήν γλώσσαν, τήν οποίαν ομιλούν, δέν δύναν- 
ται παρά νά θεωρούνται ώς μουσουλμάνοι. Πρεσβεύουν τήν Ελληνικήν ή 
Βουλγαρικήν χριστιανικήν θρησκείαν. Φιλάργυροι μέχρι γλισχρότητος. Κατά 
τινα παράδοσιν οί Τούρκοι έκοπτον τήν γλώσσαν εκείνων, οί όποιοι ήρνοΰντο 
νά δεχθούν τον ίσλαμισμόν. Οί γονείς, οί όποιοι είχον ύποσιή τήν ποινήν 
αυτήν, δέν ήδύναντο νά διδάξουν είς τά τέκνα των τήν εθνικήν των γλώσσαν 
καί ως έκ τούτου ταΰτα ήναγκάζοντο νά μάθουν τήν Τουρκικήν * 2.

Είς τό εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Έλευθερουδάκη άναγινώσκομεν τά εξής:
Γαγαούζοι: Βούλγαροι έκτουρκισθέντες (!!), αλλά διατηρήσαντες 

τήν χριστιανικήν θρησκείαν. Κατώκουν προ τού παγκοσμίου πολέμου κατά

ι Tome I, Paris, Decembre 1906, Populations musulmanes de la Roumanie, o. 196- 
III. «Les gagautci».

2 Πρβλ. Μελετίου Πηγά, επιστολή 200ή.—Ύψηλάντου, Τοι ;ιετ« τήν "Αλω- 
σιν, σελ. 117.—Ε. Charriere, Collection de documents inedits, I S6rie, Tome III, 
Paris 1853.
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μήκος τής Ευρωπαϊκής ακτής τοΰ Εύξείνου από τής Βάρνης και των περι
χώρων αυτής μέχρι τής Ρωσικής Βεσσαραβίας, ένθα πολυπληθείς εύρίσκον- 
ται εις την περιφέρειαν τοΰ Ίσμαηλίου, τήν περιελθοϋσαν μετά τον πόλεμον 
εις τήν Ρουμανίαν, ασχολούμενοι ως επί τό πλεΐστον εις τήν αλιείαν καί 
τήν άνθρακοπαραγωγήν. Έκ τής μετά των Τούρκων αναστροφής διετήρησαν, 
ως καί πολλοί ά'λλοι χριστιανοί τής βορείου Θράκης, τήν συνήθειαν τής 
προσφοράς θυσιών έκ ζώων, αΐτινες ονομάζονται ύπ’ αυτών ως καί παρά 
Τοΰρκοις «κουρμπάν».

Ό "Ιρετσεκ θεωρεί τούς Γκαγκα-οΰζους ως προερχομένους έκ παλαιάς 
τουρκικής φυλής, ή οποία μετφκησεν εις τό τότε βουλγαρικόν βασίλειον καί 
έδέχθη τον χριστιανισμόν ένωρίτερον τής υπό τών Τούρκων καθυποτάξεως.

Ό καθηγητής τοΰ έν Σόφια πανεπιστημίου Στ. Μλαδένωφ έν συμπερά- 
σματι μελέτης του περί τών Γκαγκαοΰζων εις τό περιοδικόν «Βουλγαρική 
ιστορική βιβλιοθήκη» 1931, τόμον I', έπιλέγει:

«Οϊ Γκαγκαοΰζοι υπό γλωσσολογικήν έποψιν δτ'ινανται νά θεωρώνται 
ως άμεσοι απόγονοι τόσω τών Βουλγάρων τοΰ Άσπαρούχ, όσω καί τών 
Κουμάνων ή Ού'ζων (Όγούζων), ϊσως δε ή διαφορά «βοΰλγαροι Γκα- 
γκαοΰζοι» καί «’Άσηλ Γκαγκαοΰζοι» στηρίζεται έπί τής διαφόρου 
προελευσεως αυτών, δηλ. ϊσως, οί μέν Βούλγαροι Γκαγκαοΰζοι εΐνε απόγονοι 
τών πρώτων Βουλγάρων τοΰ Άσπαρούχ καί διά τοΰτο θεωροΰνται καί ονο
μάζονται «Β ο ύ λ γα ρ ο ι», οί δε «’Άσηλ Γκαγκαοΰζοι» καλούμενοι, 
τών Κουμάνων, οί όποιοι είνε πλησίον τών Βουλγάρων».

Πρώτος ό ’Ιωάννης Νικολάου, ό συγγραφεύς τής «Όδησσοΰ» (Βάρνα) 
έκφέρει γνώμην, δτι οί Γκαγκαοΰζοι υπάγονται είς τήν μεγάλην Τουρανικήν 
φυλήν, «οΐτινες έπέδραμον κατά τήν δεκάτην εκατονταετηρίδα ή ολίγον πρό- 
τερον ή ύστερον είς τά ανατολικά μέρη τής Ευρώπης, καί διελθόντες τον 
’Ίστρον ποταμόν έγκατεστάθησαν είς τά δυτικά παράλια τοΰ Εύξείνου Πόν
του περί τήν Δόβρουτζαν, μέχρι Βάρνης, κυριαρχήσαντες μάλλον ή ύποταχ- 
θέντες εις τήν καθεστώσαν αρχήν». («’Οδησσός», σελ. 135).

Ό καθηγητής τοΰ έν Σόφια Πανεπιστημίου Α. Ίσσίρκωφ 1 λέγει τά 
εξής περί Γκαγκαοΰζων: «Οί Γκαγκαοΰζοι είναι ορθόδοξοι, άλλ’όμιλοΰν τήν 
τουρκικήν γλώσσαν. Ευκόλως έξελληνίζονται ή έκβουλγαρίζονται. Υπάρχουν 
Γκαγκαοΰζοι Βούλγαροι, οΐτινες όμιλοΰν τήν τουρκικήν, άλλ’ έχουν έθιμα 
καί άσματα βουλγαρικά. Οί Γκαγκαοΰζοι κυρίως ζοΰν περί τήν Βάρναν καί 
Βαλτσίκιον. Ό αριθμός αυτών ανέρχεται είς 10.175 ψυχάς».

Τήν έτυμολογίαν τής λέξεως «Γκαγκαούζ» πολλοί τουρκολόγοι, φιλό
λογοι καί αρχαιολόγοι προσεπάθησαν νά καθορίσουν. Χάριν περιεργείας 
άναφέρομεν έξηγήσεις τινάς.

1 Α. Ίσσίρκωφ, Βουλγαρία· γεωγραφικοί σημειώσεις 2όφια 1910 σελ. 142.
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Ό ακαδημαϊκός Ράτλωφ υποθέτει δτι είνε λέξις συνεπτυγμένη εκ τοΰ 
άγκούζή δγκούζ (οΰζ) μετά τής γκα ή γκαγκά, γνώρισμα Ιδιαιτέρας 
γενεάς των Άγοΰζων. Ό τουρκολόγος Μόσσκωφ υποθέτει δτι τό γκαγκ 
είναι γνώρισμα τής φυλής τών Ούζων. Ό Δημητριάδης (Ειδήσεις αρχαιολο
γικά! - Βάρνα 1909) κάμνει τό εξής συμπέρασμα. Ή προσθήκη γκα ή γκα- 
γκα είνε πρόθεσις σημαίνουσα γενεάν. ’Άρα γκαγκα - ούζο ι, απόγονοι 
τών Ούζων Κ

Ό προαναφερθεις συγγραφεύς τής «Όδησσοΰ» Ί. Νικολάου σχετίζει 
την λέξιν γκαγκαούζ μέ την λέξιν τοΰ Όμήρου άγαυο! (Όμ. Ίλ. Ν. 5.), 
οΐτινες ή σαν, λέγει, οί παλαιότεροι κάτοικοι τών μερών αυτών, ή, μέ εκεί
νους, οΰς αναφέρει ό Πλίνιος, ως Καττούζους, Κροβούζους: «ε'ν τε τοϊς 
πέριξ τόποις κα! υπέρ τήν πόλιν ταΰτην (Όδησσόν) ήρχον οί Κροβοΰζοι, έθνος 
θρακικόν ή γετικόν, έκτεινόμενον ίκανώς και κατέχον τά υπερκείμενα τών 
παραλίων τοΰ Εΰξείνου Πόντου μέρη από τοΰ ποταμού Πανησοϋ (Κομτσί), 
μέχρι τών Κρουνών, (χωρίον, πλησίον τής πόλεως Βαλτσικίου, καλουμενον 
σήμερον Έκρέννε) είτα δέ τών Πυγμαίων έθνος λέγεται, δτι υπήρχεν, οΰς 
τινες βάρβαροι Καττουζους καλοϋσι πιστεύοντες, δτι έφυγαδεΰθησαν υπό τών 
γεράνων» (Πλ. β. Δ. κεφ. 18).

Ό βουλγαρος αρχαιολόγος και βυζαντιολόγος Γ. Μπαλάστσεφ 1 2 νομί
ζει, δτι οί Γκαγκαοΰζοι έλαβον τήν επωνυμίαν των έκ τοΰ ονόματος τοΰ 
ίδρυτοΰ τοΰ κράτους τών Όγούζων Καϊκαβούζ, καθότι υπό τών ανατο
λικών εθνών τό κ προφέρεται ώς γκ ή γγ· ουτω προφέρουσιν: άντι Κάλατα 
—-Γκάλατα, άντι καμπάκ — γκαμπάκ, άντι κουρμπάν— γκουρμπάν, άντ! 
Καϊκαβοΰζ — Γκαγκαούζ. Έν τούτοις δέν συμμεριζόμεθα τήν γνώμην ταύ- 
την κα! τό συμπέρασμα, καθότι οί Γκαγκαοΰζοι δέν άντικαθιστοΰν, δπως τά 
ά'λλα έθνη τής ’Ανατολής, τό « διά γκ. Τουναντίον, τό διαφυλάττουν. Ουτω 
λοιπόν λέγουν: Κάλατα, οΰχ! δέ Γκάλατα’ καμπάκ, οΰχ! γκαμπάκ’ κουρμπάν, 
οΰχ! δέ γκουρμπάν Καϊκαβοΰζ, οΰχ! δέ Γκαϊκαβούζ. Έκτος τούτου, οί έπελ- 
θόντες οπαδοί τοΰ Ίζεδδ'ιν Καϊκαβοΰζ πρώτοι θά έλέγοντο Γκαγκαβούζ, 
οΰχ! δέ Τούρκοι Σελτζοΰκοι. Ή επωνυμία γκαγκαούζ επεβλήθη εις τούς 
οπαδούς τοΰ Καϊκαβοΰζ έκ τών εκεί ευρισκομένων φυλών, τών ήδη καλου- 
μένων γκαγκαούζ, μετά τον έκχριστιανισμόν αΰτών.

Έκ τών άνω φαίνεται, δτι ποικίλοι συγγραφείς ποικίλως άπεφάνθησαν 
περί τής σημασίας τής λέξεως γκαγκαούζ και περ! τής έθνικότητος τών 
Γκαγκαούζων. “Ολοι δμως είνε σύμφωνοι δτι οί Γκαγκαοΰζοι είνε τουρκικής 
φυλής τών Όγούζων ή Γαούζων, εις τό εθνικόν δνομα τών οποίων προστί
θεται τό γκα ή γκαγκα, σημαίνον ιδιαιτέραν τινά φυλήν τών Όγούζων.

1 Προσθέτομεν ότι τουρκιστί γκάγκα=γρυπός, γρυπόρρινος, οΰς δέ, καί όγοΰζ 
ή ο ν γ οΰζ = χωρικός, έξωμερίτης (2ημ. 2. A. X. Θ).

2 Ένβ’ άνωτ. σελ. 19.
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Ημείς, βασιζόμενοι επί τής άντιλήψεως, την οποίαν έχει ό γκαγκαουζικός 
λαός, περί τής σημασίας τής λέξεως γκαγκαούζ, άποφαινομεθα, ότι ή λέξις 
αυτή δέν είνε γνώρισμα ούδεμιάς φυλής, γενεάς ή έθνους, αλλά σημαίνει 
χριστιανόν ορθόδοξον. Δι’ αυτό δέ ακριβώς καί ή ιστορία δέν αναφέρει ούδε- 
μίαν φυλήν ή έθνος μέ την επωνυμίαν ταύτην, καίτοι οί Γκαγκαούζόι μέχρι 
σήμερον ΰφίστανται, διατηροΰντες την γλώσσαν, τα ήθη καί έθιμα αυτών. 
Ούτε δέ ονόματα χωρίων υπάρχουν ύπενθυμίζοντα την ποτέ ΰπαρξιν αυτών, 
εν φ άλλα έθνη ή άλλαι φυλαί, τών οποίων σήμερον ούτε ίχνος υπάρχει, 
άφήκαν ϊχνη εις τε την ιστορίαν, καί είς ονόματα χωρίων, ένθα ποτέ έζησαν 
Πετσενέγοι, Κουμάνοι, Ούζοι κτλ., Πετσενάγ, Κουμάνοβο, Οΰζλάρ, Χοροζλάρ 
κτλ. Ή επωνυμία άρα τών Γκαγκαοΰζων δέν σημαίνει φυλήν ή έθνος τι, 
άλλα χριστιανόν τουρκικής δγουζικής φυλής. Και αυτός ό 
Γκαγκαοΰζος έρωτώμενος τί σημαίνει γκαγκαουζ, άπαντα, χριστιανός.

Τό ότι δέ τών Γκαγκαοΰζων ή εθνική επωνυμία είνε Τούρκοι, φαίνεται 
καί εκ τοϋ εξής: έρωτών δ Γκαγκαοΰζος, αν γνωρίζουν τήν γλώσσάν του, 
λέγει: «σέν τιούρκτσια μπιλίορμουσουν;» ήτοι, συ τουρκικά 
γνωρίζεις; ουδέποτε όμως λέγει, «σέν γκαγκαοΰζτσα μπιλίορμου- 
σουν», ήτοι, «γνωρίζεις Γκαγκαουζικά;» άναγνωρίζων ούτως, ότι ή γλώσσά 
του είνε ή τουρκική. ’Αποφεύγει δέ νά λέγεται Τούρκος, διότι ή λέξις αΰτη 
έγεινε ταυτόσημος μέ τήν λέξιν μωαμεθανός ή μουσουλμάνος, τον οποίον 
μισεί. Μόνον δέ όταν πρόκειται νά όμιλήση περί τών τουρκικών αυτού ηθών 
καί εθίμων, άναγνωρίζει ότι είνε Τούρκος λέγων: «μπίζ Τιουρκμένιζ», 
ήτοι εκ παλαιάς τουρκικής φυλής.

Διά τον Γκαγκαοΰζον θρησκεία καί έθνικότης είνε έν καί τόαύτό, ώς είς 
τούς Λεβαντίνους. Τούτο έπιβεβαιούται καί Ικ τών εξής Γκαγκαουζικών στί
χων συντεθέντων κατά τον άπελευθερωτικόν άπο τών Τούρκων πόλεμον, δτε 
οϊ Γκαγκαούζοι ύπερήσπισαν γενναίως μόνοι τήν Καβάρναν εκ τών επιθέσεων 
τών Κιρκασιών καί μπασιμποζοΰκων Τούρκων, υπό τήν άρχηγίαν τού συμ
πολίτου αυτών Άμηρά 1.

Άγλέμε μπέ νινέμ, άγλέμε, μπιζ γκένε γκελίριζ Χριστιάν, όγρουνά μπίζ 
κάν ντιοκέριζ.
ήτοι' μή κλαΐε, μάννα μου, μή κλαΐε, ημείς πάλιν θά έλθωμεν, διά τούς χρι
στιανούς ημείς χύνομεν αίμα.

Ού'τε οί Καραμανλήδες 2, ούτε οί Βούλγαροι ή "Ελληνες χριστιανοί όμι- 
λούντες τήν τουρκικήν θεωρούνται Γκαγκαούζοι, άλλ’ ώς ξένοι, καί μέ δυσπι
στίαν γίνονται δεκτοί. Διά ταύτα, όταν θέλουν νά βεβαιωθούν αν ό συνομι

ι "Ιδε «Σφαγαί έν Καβάρνη», έπος ύπό Δ. Κ. Κράχτογλου, Άθήναι 1878.
2 "Ελληνες τής ’Ανατολής τουρκόφωνοι. Είς τήν Βουλγαρίαν υπάρχει και χωρίον 

Κ αρ α μαν λή.
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λητής των εΐνε Γκαγκαοΰζος, ερωτοΰν: «σέν μιλλέτ μι σίν;» ήτοι, σύ 
από τό έθνος είσαι, δηλ. Γκαγκαοΰζος;

Τινές τών συγγραφέων, μεταξύ των οποίων καί ό ’Ίρετσεκ, λέγουν δτι 
δήθεν οί Γκαγκαοϋζοι θεωρούν την επωνυμίαν των υβριστικήν καί αποφεύ
γουν νά τήν αναφέρουν. Τουναντίον, ό Γκαγκαοΰζος, δταν πρόκειται νά έπι- 
τείνη τήν εθνικότητά του, μεθ’υπερηφάνειας λέγει: «μπανά Γκαγκαούζ 
ντερλέρ,» ήτοι εγώ δεν είμαι τυχαίος, άλλα ένδοξος Γκαγκαοΰζος.

Εΐνε αληθές δτι ενίοτε έρωτώμενος περί τής εθνικότητάς του, ιδίως υπό 
τών αρχών, άπαντφ δτι εΐνε χριστιανός, άποφεύγων νά λέγεται Γκαγκαοΰζος. 
Τούτο πράττει, διότι αί άρχαί δεν αναγνωρίζουν Γκαγκαουζικόν έθνος.

Ούτω λοιπόν, ως εΐδομεν, οί Γκαγκαοϋζοι εν αρχή ως Όγοΰζοι ή Ούζοι 
έδρασαν είς τάς Ρωσικάς στέππας, έπειτα ως υποτελείς εις αυτούς καί εις 
τούς Βυζαντινούς, καί τέλος, υπό τον Καϊκαβούζ, ώς αυτεξούσιον κράτος με 
χριστιανικήν θρησκείαν, έπιβαλόντες εις δλους τούς έπήλυδας τήν επωνυμίαν 
των, Γκαγκαοϋζοι, ήτοι έκχριστιανισθέντες Όγοΰζοι.

Ύπό τον τουρκικόν ζυγόν άκραδάντως διετήρησαν τήν θρησκείαν των 
παρ’ δλους τούς διωγμούς εις διαφόρους δείνας περιστάσεις, συγχωνευόμενοι 
μάλλον μετά τών Ελλήνων ύπό τήν πνευματικήν κυριαρχίαν τών οποίων εύρί- 
σκοντο, ή άλλοιν εθνών. Διετήρουν είς τάς πόλεις καί χωρία, ένθα υπήρχε 
πλειονότης Γκαγκαούζων, ελληνικά σχολεία, ένθα έλάμβανον ελληνικήν έκπαί- 
δευσιν καί ανατροφήν γενόμενοι μέχρι φανατισμού ύπέρμαχοι τοΰ έλληνι- 
σμοΰ ούτως ώστε, εν ανάγκη, νά είνε πάντοτε είς τάς πρώτας γραμμάς, ύπερ- 
ασπίζοντες τά ελληνικά συμφέροντα.

Κατά δέ τήν ελληνικήν επανάστασιν (1821) επίσης έδειξαν τήν προς τον 
ελληνισμόν κλίσιν καί αγάπην, πολλοί έξ αυτών έγγραφέντες εις τά επανα
στατικά τών Ελλήνων σώματα, άλλοι δέ καί άπαγχονισθέντες ύπό τών Τούρ
κων ώς μέλη τής «Φιλικής εταιρείας» 1. ’Άλλοι βία στρατολογηθέντες εν 
Βάρνη καί καταταχθέντες είς τον Τουρκικόν στόλον, ηύτομόλησαν μέ κίν
δυνον τής ζωής των καί εσώθησαν εις τούς ελληνικούς λιμένας 2.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν δμως τής Βουλγαρίας, άφ’ ενός μέν ή έπιβλη- 
θεΐσα γενική αναγκαστική φοίτησις εις τά βουλγαρικά σχολεία, άφ’ ετέρου 
δέ ή στρατιωτική θητεία, ή εκκλησία ώς καί τά συνοικέσια μεταξύ Βουλγά
ρων καί Γκαγκαούζων, τά όποια πρότερον δέν εγίνοντο, σύν τφ χρόνφ συν- 
έτεινον ούχί μόνον εις τήν ύπό τών Γκαγκαούζων έκμάθησιν τής βουλγαρικής 
γλώσσης, άλλά μεγάλως καί εις τήν μετά τών Βουλγάρων συγχώνευσίν των. 
Καί διά τοΰτο ολόκληρος ή τών Καρβούνων χώρα, ή οποία προ τής άπε- 
λευθερώσεως ήτο πλήρης Γκαγκαούζων καί Τούρκων, πολλοί τών οποίων ήδη

ι ”Ιδε έφημερ. «Μακεδονίαν»—Θεσσαλονίκης, 13 Νοεμβρίου 1930, άρθρον «Οί Βαρ- 
ναϊοι κατά τήν Έλλην. επανάστασιν».

2 Αυτόθι.
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μετηνάστευσαν, έ'λαβε χροιάν καθ’ ολοκληρίαν βουλγαρικήν μετά πάροδον 
δε δχι πολλών ετών ή ιστορία θ’ άναφέρη ίσως μόνον τό δνομα Γκαγκαούζ, 
χωρίς νά ύπάρχη ούτε είς τοιοΰτος, όπως συνέβη με τούς Πετσενέγους, Κου- 
μάνους, Ούζους καί λοιπούς.

Μεθ’ δλα ταΰτα δμως οί γεροντότεροι τούτων διετήρησαν καί μέχρι 
σήμερον την συνείδησιν τής Ιδιαιτέρας των έθνικότητος, μη λησμονοϋντες 
εν εύθύμοις στιγμαϊς ν’ αναφέρουν καί την έρυθράν των σημαίαν φέρουσαν 
ώς έθνόσημον τον πετεινόν εις τό κέντρον καί έλπίζοντες ημέραν τινά νά 
ϊδουν ταύτην πάλιν νά κυματίζη επί τοϋ Τσαρικμάν (υψώματος εν Καβάρνη), 
οπού θά συνέλθουν δλοι οί Γκαγκαοΰζοι, διά νά άνασυστήσουν τό διαλυθέν 
ποτέ αυτών κράτος τών Όγοΰζων ή Γκαγκαούζων!

I. Πόλεις καί χωρία Γκαγκαουζικά έν Βουλγαρία καί Δόβρουδζα, ών τά 
περισσότερα καί σήμερον κατοικοΰνται υπό Γκαγκαούζων *.

Άβρέν, Άλακλή, Βαλτσίκιον, Βάρνα, Βοεβόδα-κιοϊ, Γιαζηδζηλάρ, Γιαλή- 
οΰτς-όρμάν, Γκιαούρ - σουδζούκ, Γκί-όρμάν, Γκιουζγκιουμπέν, Δερέκιοϊ, 
Δζαφερλί, Δζεβιζλί, Δζιζδάρ - κιοϊ, Δουρμούς - κιοϊ, Ένί - κιοϊ, Ένι-μαχαλέ, 
Έτίμ-έλί, Ίλανλήκ, Ίμροχόρ, Ίουσενλί. Καβάρνα, Καδήκιοϊ, Καϊκί, Καληκ- 
τσή, Καλαϊδζή-δερέ, Καπουδζή-δερέ, Καρά-άγάτς, Καραδζαλάρ, Καρά-Κούρτ, 
Καραληλάρ, Καράπτσα, Καρά-λέζ, Κασημλάρ, Κερεμέτ, Κεστιρίτς, Κεαγιά- 
βέη, Καρλή βέη, Κηζηλδζαλάρ, Κονάκ, Κορκούτ, Κουγιουδζούκ, Κούρτ- 
πουνάρ, Μαγκάλια, Μαλκότς, Μάλκο - τσαμουρλοϋ, Μαχαλίτς, Μιχάλ-βέη, 
Μπουρανλάρ, Όμούρ - φακή, Παζαρδζήκ, Σαρή - μεσσέ, Σήρτ - κιοϊ, Σιλί- 
στρια, Σουλτανλάρ, Σουδζούκ, Σσάμπλα, Σσατή-κιοϊ, Σσεχίτ-Άχμέτ, Σσούμλα, 
Ταπτήκ, Τεκέ, Τεκέ-Κόζλουδζα, Τεστιδζί, Τούρκ-Σιουτσούκ, Χαδζή-μπαϊράμ, 
Χαμπαρλήκ.

Έκτος τών άνωθι πόλεων καί χωρίων ύπήρχον ά'λλοτε καί άλλα χωρία 
Γκαγκαουζικά έν Βουλγαρία, άτινα σήμερον έξέλιπον, τών Γκαγκαούζων 
μετοικησάντων είς Ρωσίαν.

II. Πόλεις καί χωρία έν Βεσσαραβίφ, κατοικούμενα υπό Γκαγκαούζων 1 2.
Άβδερμά, Άλεξανδρόβσκα, Βάλε-Περζέ, Βολκανέστι, Γιουτλοϋ - κιοϊ,

Δζαλτάϊ, Δημητρόβκα, Διζίνδζα, Ένί-κιοϊ, Έτουλία, Καζαγιακλή, Καρά- 
άγάτς, Καρά - κούρτ, Καρλήκ, Κηπτσάκ, Κιριετλούγγα, Κογγάς, Κόπ - κιοϊ, 
Κομπράτ, Κουρδζή, Λαρζιάνκα, Μπαλμπόκα, Μπαουρδζή, Μπάσς - κιοϊ, 
Μπολγράδ, Μπέσς-άλμά, Μπουλγαριό, Ταμπάκ, Τάσς - μπουνάρ, Τρωϊάν, 
Τσεσσμέ-κιοϊ, Τσόκ-μεϊδάν, Φρεκατσέϊ, Χαϊδάρ.

Έν Βάρνη, 1933. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I. ΜΑΝΩΦ

1 ”Ιδε Στ. Ρωμάνσκη, Γκαγκαοΰζοι, εκδοσις βουλγαρικής ’Ακαδημίας, Βιβλ. 
XI, 1915 σελ. 50. Μίλετιτς, Περιοδικόν σύγγραμμα, ΜΣΤ'. 1905, Σόφια, σ. 258-259.

2 ”Ιδε Β. Α. Μοσσκώφ, «Γκαγκαοΰζοι», 1900, Μπενδερέβσκαγο οΰεζδά, ΜΔ άρ. 1, 
σελ. 7, καί Μίλετιτς, περιοδικόν σύγγραμμα, ΜΣΤ' σελ. 256.
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