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ΟΙ ΓΚΑΓΚΑΟΥΖΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ*

Ή παρουσία πολλών φυλετικών ενοτήτων με ξεχωριστά έθνολογικά 
στοιχεία στις ευρωπαϊκές επαρχίες τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως 
καί τον 19ο αιώνα προσείλκυσε έπανειλημμένα το ένδιαφέρον τών μελετη
τών κατά το παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά μια σειρά άπό προβλήματα εθνο
γραφικά, λαογραφικά, γλωσσικά κ.ά., πού άφοροΰν τίς φυλετικές αυτές 
ένότητες, άπαιτοϋν μιά περαιτέρω διερεύνηση λόγω τής σπουδαιότητας 
πού παρουσιάζουν.

Μία άπό τίς φυλετικές ένότητες αυτές, πού έξακολουθεΐ ώς σήμερα νά 
είναι λίγο γνωστή στήν έλληνική ίστοριογραφία, είναι οί Γκαγκαοϋζοι, 
οί όποιοι όπως είναι γνωστό ζοΰν στήν περιοχή τής Βάρνας, τής Δοβρου- 
τσάς, τής Βεσσαραβίας, κι ένα μικρό μέρος τους στήν περιοχή τού Διδυ
μοτείχου.

Είναι άλήθεια ότι μέ τά προβλήματα πού άφοροΰν τούς Γκαγκαούζους 
έχουν άσχοληθεΐ τόσο οί Βούλγαροι ιστορικοί, όσο καί οί Ρουμάνοι καί 
οί Ρώσοι. Ή βιβλιογραφία στις γλώσσες αύτές είναι άρκετά πλούσια, δέν 
μπορούμε νά ποϋμε όμως ότι έχει έξαντλήσει τό θέμα. Κρίνω σκόπιμο ν’ 
άναφέρω εδώ τήν προσπάθεια πού καταβάλλει ώς σήμερα ό λαμπρός 
βούλγαρος καθηγητής κ. Emil Boyef του Πανεπιστημίου τής Σόφιας γιά 
νά διασώσει τόσο τά λαογραφικά όσο καί τά γλωσσολογικά στοιχεία τών 
Γκαγκαούζων, πράγμα πού θά έπρεπε νά γίνει καί άπό έλληνικής πλευράς, 
όσο άκόμα τά στοιχεία αύτά έξακολουθοΰν νά ύπάρχουν.

Τό έναυσμα γιά τή σύνταξη τής παρούσας μελέτης μάς τό έδωσε ή 
όμοιότητα πού διαπιστώσαμε ανάμεσα στούς Γκαγκαούζους καί στούς 
Καραμανλήδες. Τά προβλήματα πού θά μάς άπασχολήσουν στή μελέτη 
αύτή άναφέρονται στήν ονομασία Γκαγκαοϋζοι, στις περιοχές όπου είναι 
έγκαταστημένοι, στή γλώσσα τους καί κυρίως στήν καταγωγή τους.

’Ευχαριστώ θερμά τον κ. Hasan Duman, διευθυντή τής Bayezid Devlet 
Kütüphanesi γιά τήν εύγενή καλοσύνη του νά μου στείλει φωτοαντίγραφα άρθρων 
σχετικά μέ τούς Γκαγκαούζους.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΑΟΥ

A. Ό ορος Γκαγκαούζ

Τήν ετυμολογία τής λέξης Γκαγκαούζ προσπάθησαν να καθορίσουν 
πολλοί τουρκολόγοι, φιλόλογοι καί άρχαιολόγοι. Οί περισσότεροι πι
στεύουν ότι πρόκειται για μια λέξη σύνθετη, όπου τό -αούζ είναι 
συνεπτυγμένη μορφή του άγκούζ, όγκούζ καί τό γκαγκ- πρόθεση πού ση
μαίνει γνώρισμα, γενεά ή ακόμη παρακλάδι τής φυλής των Ούζων1.

Μιά τελείως διαφορετική γνώμη διατύπωσε ό Βούλγαρος άρχαιολόγος 
καί βυζαντινολόγος G. Balascev, κατά τόν όποιο οί Γκαγκαοΰζοι πήραν 
τήν επωνυμία τους άπό τό όνομα τοΰ σουλτάνου τών Σελτζούκων Izeddin 
Keykâvus2, ίδρυτή του κράτους τών Όγούζων στή Δοβρουτσά3.

’Αντίθετα ό Μάνωφ πιστεύει ότι ό όρος Γκαγκαούζ δέν είναι γνώρισμα 
καμιάς φυλής, γενεάς ή έθνους, γιατί ή ιστορία δέν άναφέρει καμιά φυλή 
ή έθνος πού νά έγκαταστάθηκε στά Βαλκάνια μέ τήν έπωνυμία αύτή. Ένώ 
δηλ. κατά τόν Μάνωφ, οί Πετσενέγοι, Κουμάνοι, Ούζοι κ.α. άφήκαν ίχνη 
στήν ιστορία σέ όνόματα χωριών όπου εζησαν κάποτε, όπως Πετσενάγ, 
Κουμάνοβο, Ούζλάρ κ.ά., γιά τούς Γκαγκαούζους δέν έχουμε παρόμοια 
μαρτυρία. Καί αύτός ό Γκαγκαοΰζος, όταν τόν ρωτούν τή σημασία τού 
όρου Γκαγκαούζ, άπαντά χριστιανός4.

1. Th. Menzel, «Gagauzlar», Islam Ansiklopedisi, 4 (1945), σ. 706· Μάνωφ 
’Αθανάσιος, «Ποιοι είναι οί Γκαγκαοΰζοι», Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών, 10 (1933), σ. 397. Ό όρος Γκαγκαούζ συναντάται καί ώς Γκαγκαβούζ. Βλ. 
Κτενίδης Δημήτριος, «Λαογραφικά στοιχεία τών κατοίκων του χωρίου Θουρίου, 
περιφέρειας Διδυμοτείχου», θρακικά, 43 (1969), σ. 107' Zajaczkowski Wlodzimi- 
erz, «Gagavuz folkloru» ( = Λαογραφία Γκαγκαούζων), /. Uluslavarasi Türk Fol- 
klor Kongresi, "Αγκυρα 1975, σ. 233.

2. Ό Izzeddin Keykâvus είχε δύο άδέλφια, τούς Rükneddin Kiliç Arslan καί 
Alâeddin Keykubat. Σύμφωνα μέ τίς πηγές, τις τουρκικές καί τίς ξένες, ή μητέρα 
τοΰ Keykâvus ήταν ή Berdûliye Hatun, κόρη χριστιανής άπό τό ’Ικόνιο. ’Αξίζει 
νά σημειωθεί ότι οί θείοι του έπαιξαν σπουδαίο ρόλο κατά τήν περίοδο τής βασι
λείας του. Καί ό Kiliç Arslan ήταν γιός χριστιανής άπό τό ’Ικόνιο, ένώ ό Keyk
ubat τής Gürcii Hatun. Βλ. Osman Turan, Selçuklular zamaninda Türkiye ( = 'H 
Τουρκία τήν έποχή τών Σελτζούκων), Κωνσταντινούπολη 1971, σ. 458· πβ. Osman 
Turan, «Keykâvus II», Islam Ansiklopedisi, 6 (1955), σ. 642-645.

3. G. Balascev, «Les relations entre l’empereur Michel Vili Paléologue et 
l’Etat des Ogouz nouvellement érigé avec son concours sur la côte ouest du Pont 
Euxin», II/me Congrès international des Etudes Byzantines, ’Αθήνα 1930 (ή μελέτη 
δέν υπάρχει στόν τόμο· τή βρίσκουμε τυπωμένη στή Σόφια, τό ίδιο έτος. Βλ. Μά
νωφ, «Ποιοι είναι», σ. 388).

4. Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 398.
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ΟΙ ΓΚΑΓΚΑΟΥΖΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ

Τέλος ό F. Diefenbach θεωρεί τή λέξη Γκαγκαούζ σκωπτικό παρωνύ
μιο5· μέ τήν άποψή του συμφωνεί καί ό Στ. Κυριακίδης6.

'Υπογραμμίζουμε ότι ό όρος Γκαγκαούζ ήταν άγνωστος ώς τά τελευταία 
χρόνια καί χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά άπό τούς Ρώσους. ’Ακόμη 
καί στή Βεσσαραβία, όπου έξακολουθοϋν νά ζοϋν σέ μεγάλο άριθμό, δέν 
ήταν γνωστό τό πραγματικό τους όνομα7. Τόσο ό Jireóek όσο καί ό Μά- 
νωφ τονίζουν ότι οί Γκαγκαοΰζοι συνήθως θεωρούν τήν επωνυμία τους 
ύβριστική καί αποφεύγουν νά τήν άναφέρουν. Μάλιστα, όταν θέλουν νά 
βεβαιωθούν αν ό συνομιλητής τους άνήκει στήν ίδια κοινότητα ρωτούν: 
«σέν μιλλέτ μισίν;» (= είσαι άπό τό ίδιο μιλλέτι;). Ούτε καί τή γλώσσα 
τους ονόμασαν ποτέ gagauzca ( = γκαγκαούζικα). Όταν ό Γκαγκαοΰζος 
ρωτούσε άν ξέρουν τή γλώσσα του, έλεγε: «σέν τούρκτσια μπιλίορμου- 
σουν;» ( = ξέρεις τουρκικά;), ποτέ όμως δέν ελεγε: «σέν γκαγκαούζτσα 
μπιλίορμουσουν;» ( = ξέρεις γκαγκαούζικα;)8.

Β. Περιοχές εγκατάστασης τών Γκαγκαούζων

Ή ίστορία βρίσκει τούς Γκαγκαούζους στά δυτικά παράλια τού Ευξει- 
νου Πόντου, άπό τόν Αίμο ή τό άκρωτήρι Έμινέ-μπουρνού μέχρι τίς έκ- 
βολές τού Δούναβη. Τά ιστορικά γεγονότα, οί γλωσσολογικές καί λα- 
ογραφικές έρευνες καταλήγουν στό συμπέρασμα ότι οί Γκαγκαοΰζοι ήρ
θαν στήν περιοχή αύτή άπό τή Μικρά ’Ασία τό δεύτερο μισό τού Που αί.

Κατά τά έτη 1750-1769, 1787-1791 καί 1800-1812, τό μεγαλύτερο μέρος 
των Γκαγκαούζων έγκατέλειψαν τά έδάφη τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας, λόγω τών πιέσεων τών συμμοριών Dagli, Kircali καί τών γνωστών 
πασάδων τού Βιδινίου Pasbanoglu Osman καί Kara Feyzi, πέρασαν τό 
Δούναβη καί εγκαταστάθηκαν στις νότιες περιοχές τής Μολδαβίας καί 
τής Ουκρανίας (πρώην Βεσσαραβίας) καί στό έσωτερικό τής Ρωσίας σέ 
μικρότερο άριθμό, όπου έξακολουθοϋν νά ζούν ώς σήμερα9.

5. L. Diefenbach, Völkerkunde Osteuropas insbesondere der Aemoshalbinsel 
und der unteren Donaugebiete, Darmstadt 1880, τόμ. 2, σ. 116.

6. Στ. Κυριακίδης, Ή Δυτική Θράκη καί οί Βούλγαροι, ’Αθήνα 1919, σ. 26.
7. Menzel, «Gagauzlar», σ. 706.
8. Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 398 καί 399.
9. Güngör Harun, «’Επιμέλεια τής μελέτης του Mihail Ciachir Basarabyali Ga- 

gauzlann tarihi [ = 'Ιστορία τών Γκαγκαούζων τής Βεσσαραβίας]», Türk Dünyasi 
Ar aitimi alan, 20 (1982), σ. 227· Zajaczkowski Wlodzimierz, «Gagauz», The Ency
clopaedia of Islam, 2 (1965), σ. 97Γ B. Ντ. Ντιατσένκο, «ΓκαγκαοΟζοι», Μεγάλη
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Στή Βουλγαρία, οί Γκαγκαοΰζοι είναι έγκαταστημένοι σέ κωμοπόλεις 
καί χωριά κοντά στή Βάρνα10. Επίσης τούς βρίσκουμε, σέ μικρότερο 
άριθμό, στήν περιοχή πού περικλείεται άπό τή γραμμή Βάρνας, Προβαδί, 
Σούμλας, Ράζγραδ, Τουτρακάν καί Σιλίστριας.

Κατά τον Menzel, στή Βουλγαρία οί Γκαγκαοΰζοι, μαζί μέ τούς 
Surkuç, δέν πρέπει νά ξεπερνούν τά 100.000 άτομα11.

Σοβιετική ’Εγκυκλοπαίδεια, 7 (1979), σ. 528' Ά. Βακαλόπουλος, Ιστορία τοΰ Νέου 
Ελληνισμού, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 1961, σ. 39, καί τόμ. Β', Θεσσαλονίκη 1964, σ. 
372· Menzel, «Gagauzlar», σ. 707· R. I. Bigaev - Ρ. A. Danilov - M. U. Umarov, 
«Aspects du Folklore des Gagaouzes de l’Asie Centrale», Studia et Acta Orienta
no, III (1961-1962), σ. 31-45 (μετάφραση Harun Güngör, Türk Diinyasi Araçtirma- 
lari, 22 [1983], σ. 183-195).

10. Ό V. Marinov (βλ. Cebeci Ahmet, «Βιβλιοκρισία τής μελέτης τοΰ Vasil 
Marinov Prinos kim izuçaveneto na bita i kulturata na Turtsite i Gagauzite v 
Severoiztoçna Bilgariya [ = Έρευνες σχετικά μέ τον τρόπο ζωής καί τόν πολιτι
σμό των Τούρκων καί των Γκαγκαούζων στις Βορειοανατολικές περιοχές τής 
Βουλγαρίας], Σόφια 1956», Giineydogu Avrupa Ara$tirmalari Dergisi, 2-3 [1974], 
σ. 525), σχετικά μέ τό χωριό Κεστρίτς άναφέρει ότι τήν έποχή τών Τούρκων 
υπήρχε έκεϊ ένα χωράφι κάποιου Γιαχγιά Έφέντη, όπου οί Βούλγαροι εργάζονταν 
ώς τσιράκια, έργάτες. Αυτοί όνομάζονταν Γκαγκαοΰζοι έπειδή μιλοΰσαν τουρκι
κά. Γκαγκαοΰζοι έγιναν άκόμη καί οί Βούλγαροι πού ήρθαν άπό τό Yanbolu καί 
άπό άλλες περιοχές, άφοΰ έμαθαν προηγουμένως τά τουρκικά. Σχετικά μέ τούς 
Γκαγκαούζους τοΰ χωριοΰ Gâvursôèütçük ή Gâvur-Suyutçuk ό Marinov υπογραμ
μίζει ότι τ’ όνομα τοΰ χωριοΰ σημαίνει Πηγή Βουλγάρων γιατί οί Τούρκοι έλεγαν 
τούς Βουλγάρους Gâvur. Ποτέ δέν υπήρχαν έκεί Τούρκοι, ώστόσο οί Βούλγαροι 
κάτοικοι τοΰ χωριού μιλοΰσαν τουρκικά. Άκόμη καί οί Βούλγαροι πού ήρθαν 
άπό τις περιοχές Çirpan, Yanbolu, Kirkkilise εξοικειώθηκαν μέ τήν τουρκική 
γλώσσα καί έγιναν Γκαγκαοΰζοι. Άρα Γκαγκαοΰζοι είναι, κατά τόν Marinov, οί 
Βούλγαροι πού μιλούν τουρκικά.

Αντίθετα, οί Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, Ai Προσφυγικαί εγκαταστά
σεις έν τή περιοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 10-12, άναφέρουν ότι οί 
κάτοικοι τοΰ Κεστρίτς (καί τοΰ Τζαφερλή) μετά τό 1882, άφοΰ οί Βούλγαροι τούς 
άφαίρεσαν τό σχολείο καί τήν εκκλησία, θέλησαν νά φύγουν άπό τή Βουλγαρία 
καί νά έγκατασταθοΰν στήν Ελλάδα. ’Ηρθε μάλιστα στήν ’Αθήνα τριμελής επι
τροπή άλλα δέν κατόρθωσε νά έπιτύχει τό σκοπό της. "Οσο για τό χωριό Gâ- 
vursôgütçük, υπογραμμίζουν οί ίδιοι ιστορικοί ότι είχε σχολείο καί έκκλησία καί 
οί κάτοικοί του Γκαγκαοΰζοι διακρίνονταν για τήν έντονη έλληνική τους συνεί
δηση. Στήν ίδια κατηγορία άνήκαν καί τά χωριά Μπαλτζίκ, Καβάρνα, Παζαρτζίκ, 
όπου δέν υπήρχαν βουλγαρικές οικογένειες πριν άπό τό 1878.

11. Menzel, «Gagauzlar», σ. 707· Β. Sakarbalkan, «Krallik devrinde Bulgaristan
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ΟΙ ΓΚΑΓΚΑΟΥΖΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ

Στή Βάρνα κατοικούσαν λίγοι Γκαγκαοϋζοι. Οί μορφωμένοι τους, άπό 
άγνωστη αίτια, ντρέπονταν, άπόφευγαν νά ομολογήσουν τήν καταγωγή 
τους. Δήλωναν ότι είναι Βούλγαροι καί όχι Έλληνες. Μολαταύτα, οί 
Βούλγαροι δέν τούς προτιμούσαν καί δέν φέρονταν ευνοϊκά άπέναντί 
τους. Θεωρούσαν γρουσουζιά νά παντρεύονται με τίς Γκαγκαοΰζες, ενώ 
δέχονταν μέ χαρά τίς «άεράτες» Έλληνίδες12.

Γιά τούς Γκαγκαούζους θρησκεία καί έθνικότητα ήταν τό ίδιο. Κατά 
τον απελευθερωτικό άπό τούς Τούρκους πόλεμο ύπεράσπισαν γενναία μό
νοι τους τήν Καβάρνα13 άπό τίς επιθέσεις τών Κιρκασιών καί μπασιμπο- 
ζούκων Τούρκων. Διατήρησαν τή θρησκεία τους, παρά τούς διωγμούς, καί 
συγχωνεύτηκαν μέ τούς Έλληνες. Σέ πόλεις καί σε χωριά όπου υπήρχε 
πλειονότητα Γκαγκαούζων διατηρούσαν έλληνικά σχολεία. Οί Γκαγκαοΰ- 
ζοι πήραν έλληνική έκπαίδευση καί έγιναν φανατικοί όπαδοί τού έλληνι- 
σμού, υποστηρίζοντας πάντα τά έλληνικά συμφέροντα. Μετά τήν άπελευ- 
θέρωση όμως τής Βουλγαρίας, ή άναγκαστική φοίτηση τών Γκαγκαούζων 
στά βουλγαρικά σχολεία, ή στρατιωτική θητεία, ή Εκκλησία καί τά συν
οικέσια μέ τούς Βουλγάρους, συνετέλεσαν ώστε νά μάθουν οί Γκαγκαοΰ- 
ζοι τά βουλγάρικα, άλλά καί νά συγχωνευτούν μέ τούς Βουλγάρους14.

Στή Ρουμανία, οί Γκαγκαοϋζοι είναι έγκαταστημένοι στά παράλια τής 
Δοβρουτσάς. Δυστυχώς δε γνωρίζουμε ούτε τά όνόματα τών γκαγκαούζι- 
κων χωριών, ούτε καί τόν αριθμό τών κατοίκων15. Εκεί ό όρος Γκαγκαούζ

’da Türk Egitimi 1908-1944» ( = Ή έκπαίδευση τών Τούρκων τής Βουλγαρίας τήν 
εποχή τής βασιλείας 1908-1944), Tiirk Kültürü, 29 (1965), σ. 41.

12. «Gagauzlar», Rus Imparatorliigu Cografya Cemiyetinin Haberleri ( = Ειδή
σεις του 'Ιδρύματος Γεωγραφίας τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας), τόμ. XL (μετά
φραση Haver Aslan, Türk Dünyasi Arastirmalari, 17 [1982], σ. 225)· πβ. Μαραβε- 
λάκης - Βακαλόπουλος, Προσφυγικαί, σ. 13 καί 19· Menzel, «Gagauzlar», σ. 706.

13. Δ. Κ. Κράχτογλου, Ai εν τή κωμοπόλει Καβάρνη καί τοίς πέριξ έλληνικοίς 
χωρίοις υπό των Κιρκασιών σφαγαί, ’Αθήνα 1878.

14. Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 398 καί 399' πβ. Manjo Stojanov, «La Littérature 
Bulgare - Grecque - Turque “Karamanlienne”», Etudes Balkaniques, 15.2 (1979), 
σ. 80' Pierre Nikov, La Renaissance Bulgare à Varna et ses environs. Le Métro
polite Joachim et sa correspondance, Σόφια 1934, σ. 198: «Οί δέ Γκαγκαούσιοι, 
όμιλούντες έν γένει τήν Τουρκικήν μόνον καί ένασμενιζόμενοι είς τόν Ελληνι
σμόν αύτών, είσίν άποικοι προ πολλών ετών έκ τής ’Ασίας, καί κατοικοΰσι τά 
πέριξ τής πόλεως χωρία».

15. Γιά τά γκαγκαούζικα χωριά τής Βουλγαρίας καί τής Δουβρουτσάς πριν άπό 
τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βλ. Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 400· πβ. «Gagauzlar», 
σ. 222.
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έχει σημασία υποτιμητική: οί Ρουμάνοι τούς δέχονται ώς μία κοινωνία 
άνθρώπων κατωτέρου έπιπέδου16. Κατά τον Karpat, ό όποιος κατάγεται 
άπό τή Δοβρουτσά, οί Τούρκοι τής περιοχής δέν έδειχναν πολύ ένδιαφέ- 
ρον προς τούς Γκαγκαούζους, ίσως έπειδή είχαν διαφορετική θρησκεία17. 
Προσπάθειες μέ σκοπό νά συνειδητοποιήσουν οί Γκαγκαούζοι τής Δο- 
βρουτσάς ότι είναι Τούρκοι, έγιναν κατά τή δεκαετία τού τριάντα, όταν 
πρεσβευτής τής Τουρκίας στο Βουκουρέστι ήταν ό Hamdullah S. 
Tannöver. Ό Τούρκος πρεσβευτής σχεδίαζε νά έγκαταστήσει τούς Γκαγ
καούζους τής Δοβρουτσάς στήν Τουρκία, στό λεκανοπέδιο Μαρμαρά. Ή 
έπιθυμία του δέν πραγματοποιήθηκε γιατί ξέσπασε ό δεύτερος παγκόσμιος 
πόλεμος. Οί 30-40 νέοι πού στάλθηκαν στήν Τουρκία, χάρη στόν 
Tannöver, άπόκτησαν τήν τουρκική υπηκοότητα καί υπηρετούν ώς για
τροί, δικηγόροι, δάσκαλοι. Μέ τήν ύπό ήμ. 16 Σεπτεμβρίου 1943 άπό- 
φαση τού 'Υπουργείου Εσωτερικών, γράφτηκε στή σχετική στήλη τής 
ταυτότητάς τους ή φράση Türk Ortodoks ( = Τούρκος ’Ορθόδοξος)18.

Σήμερα, τό μεγαλύτερο μέρος τών Γκαγκαούζων ζεΐ στή Ρωσία, στά 
νότια τής Μολδαβίας καί τής Ούκρανίας (πρώην Βεσσαραβίας), στήν 
περιοχή Μπουτζάκ19. Πρωτεύουσα είναι ή πόλη Komrat, πού έχει δύο 
ναούς λιθόκτιστους.

Σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τού 1970, οί Γκαγκαούζοι στή Ρωσία άνέρ- 
χονται σέ 157.000 άτομα20.

16. Menzel, «Gagauzlar», σ. 707.
17. Karpat Kemal, «Gagauzlann, tarihi men§ei üzerine ve folklorundan parça- 

lar» ( = Ή καταγωγή τών Γκαγκαούζων καί δείγματα άπό τή λαογραφία τους), /. 
Uluslaravasi Türk Folklor Kongresi, 1975, σ. 163· πβ. Baydar Mustafa, Hamdullah 
Suphi Tannöver ve andari ( = Ό Χαμδουλλάχ Σουπχή Τανρήοβερ καί τά απο
μνημονεύματά του), Κωνσταντινούπολη 1968, σ. 154· Menzel, «Gagauzlar», σ. 
706· «Gagauzlar», σ. 224: «Gagauzlar, kan akrabalari Osmanlilar tarafindan ho§ 
görülmezlerdi» ( = οί ’Οθωμανοί δέ δέχονταν μέ εύμένεια τούς Γκαγκαούζους, 
τούς έξ αίματος συγγενείς τους).

18. Baydar, Tannöver, σ. 159 καί 160· Μ. §akir Ülkütajir, «Hamdullah S. 
Tannöver’e ait birkaç hatira» ( = Αναμνήσεις σχετικά μέ τόν X. Σ. Τανρήοβερ), 
Türk Kültürü, 45 (1966), σ. 68· Bilgây Esemenli, «Hamdullah S. Tanriöver’in 
ardindan» ( = Μέ τό χαμό τού X. Σ. Τανρίοβερ), Türk Kültürü, 45 (1966), σ. 70· 
C. Orhonlu, «Balkan Türklerinin durumu» ( = Ή κατάσταση τών Τούρκων στά 
Βαλκάνια), Türk Kültürü, 21 (1964), σ. 55.

19. Γιά τά σαντζάκια καί τά γκαγκαούζικα χωριά στή Βεσσαραβία βλ. Güngör, 
«Επιμέλεια», σ. 211.

20. «G. A. Gajdarìi - E. Κ. Kolca - L. A. Pokrovskaja - B. P. Tukan, Gagauz- 
ko - Russko - Moldavskij slovar’» ( = Λεξικό γκαγκαουζικό - ρωσικό - μολδαβι-
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’Αξίζει να σημειωθεί ότι οί σχέσεις άνάμεσα στους Γκαγκαούζους καί 
στους Βουλγάρους, οί όποιοι έγκαταστάθηκαν στή Βεσσαραβία παλαιότε- 
ρα21, δέν ήταν καλές. Οί Γκαγκαοΰζοι του χωρίου Baçkôyü, επαρχίας 
Komrat, χώρισαν τή μοναδική έκκλησία του χωρίου σέ δύο καί ένταφί- 
αζαν τούς νεκρούς τους σέ χωριστό νεκροταφείο. Καί οί Γκαγκαοΰζοι τοΰ 
χωριού Beçalma δέ διατηρούσαν καλές σχέσεις με τούς Βουλγάρους. Οί 
Γκαγκαοΰζοι τοΰ χωριοΰ Kongaz, έπαρχίας Izmaylov, ήρθαν στή Ρωσία 
μέ τον Έλληνα παπά τους· οί άπόγονοι αυτών, πού άνέρχονται σέ δεκα
πέντε οικογένειες, ζοΰν άκόμη σ’ αύτό τό χωριό22.

’Εκτός άπό τίς χώρες πού άναφέρθηκαν, Γκαγκαοΰζοι ύπάρχουν καί 
στήν Ελλάδα, σέ 26 χωριά τοΰ Διδυμότειχου, όπου ήρθαν μετά τήν άν- 
ταλλαγή τών πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας καί Ελλάδας, άπό τήν περιοχή 
Άδριανουπόλεως. Τό 1955 άριθμοΰσαν 1.222 οικογένειες ή 6.095 άτομα23.

Γ. Ή γλώσσα τών Γκαγκαούζων

Κατά τον W. Zajaczkowski, ή γλώσσα τών Γκαγκαούζων άνήκει στό 
νότιο όμιλο τών τουρκικών γλωσσών, σ’ έκεΐνον πού είναι πιο κοντά 
στήν τουρκική τής Τουρκίας, τοΰ ’Αζερμπαϊτζάν καί τοΰ Τουρκμενιστάν. 
'Ωστόσο, τό μεγαλύτερο μέρος τής φωνητικής καί τής μορφολογίας, τό 
σύνολο σχεδόν τής σύνταξης καί τής φρασεολογίας δέν είναι πιά τουρκι
κά24.

κό), Κριτική Türker Acaroglu, Türk Dili, 296 (1976), σ. 397· πβ. Λ. A. Ποκρόφ- 
σκαγια, «Γκαγκαουζική γλώσσα», Μεγάλη Σοβιετική ’Εγκυκλοπαίδεια, 7 (1979), σ. 
528· Β. Ντ. Ντιατσένκο, «Γκαγκαοΰζοι», Μεγάλη Σοβιετική ’Εγκυκλοπαίδεια, 7 
(1979), σ. 529· A. Caferoglu, «Sovyet Rusya idaresindeki esir milletler» (= Έθνη 
αιχμάλωτα στή Σοβιετική Ένωση), Türk Kültürü, 21 (1964), σ. 32· Μ. Ν. 
Guboglu, «Social’nokul’turnoe razvitie Gagauzov» ( = Ή κοινωνικο-πολιτιστική 
εξέλιξη τών Γκαγκαούζων), Izvestija Akademii naiik Moldavskoj S S R, Serija 
Obstestvennyh Nauk, KiSinev, 3 (1977), σ. 59-66.

21. Menzel, «Gagauzlar», σ. 707.
22. «Gagauzlar», σ. 224.
23. Κτενίδης, «Λαογραφικά», σ. 108- πβ. Menzel, «Gagauzlar», σ. 706· A. Βα- 

καλόπουλος, Ιστορία, ό.π., τόμ. Α', σ. 39· Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, Προσ- 
φυγικαί, σ. 13.

24. Zajaczkowski, «Gagauz», σ. 971 · πβ. Λ. Α. Ποκρόφσκαγια, «Γκαγκαουζι
κή», ο.π., σ. 528- «Gagauzlar», σ. 221: οί Γκαγκαοΰζοι διατήρησαν τή γλώσσα 
τους δυνατή καί καθαρή· επίσης τα ήθη καί έθιμά τους, κάτω άπό δύσκολες συν
θήκες. Πβ. Güngör, «Επιμέλεια», σ. 225 καί 227.
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Κατά τόν Kowalski, ή τουρκική γλώσσα πού μιλιέται στήν πεδιάδα του 
Δούναβη δέχτηκε τήν επίδραση τριών γλωσσικών στρωμάτων. TÒ αρχαι
ότερο άπό αύτά είναι ή γλώσσα τών Πετσενέγων καί τών Κουμάνων τό 
δεύτερο άνήκει σέ άποικους άπό τή Μικρά ’Ασία (Anadolu), πριν άπό 
τήν κατάληψη τών Βαλκανίων άπό τούς ’Οθωμανούς, καί τό τρίτο σέ 
μεταναστεύσεις τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας25.

Κατά τόν Μάνωφ, ή γλώσσα τών Γκαγκαούζων άφομοιώθηκε άρκετά μέ 
τά οθωμανικά, άπομακρύνθηκε άπό τήν κουμάνικη αν καί οί λαοί αύτοί 
στήν άρχή άποτελοϋσαν ένα έθνος. Αυτό άποδεικνύεται, κατά τόν Μά
νωφ, καί άπό τά κουμάνικα χειρόγραφα του 1303, πού βρέθηκαν στό ίερό 
τής έκκλησίας τού 'Αγίου Μάρκου στή Βενετία26.

Ό Τούρκος γλωσσολόγος A. Inan πιστεύει ότι ή γλώσσα τών Γκαγκα
ούζων δέχτηκε, ίδιαίτερα στό λεξιλόγιο καί στή σύνταξη, τήν επίδραση 
τής βουλγαρικής, ρωσικής, μολδαβικής κ.ά.27.

Τέλος, ò δάσκαλος καί κληρικός τών Γκαγκαούζων Mihail Ciachir γρά
φει ότι σύμφωνα μέ τήν έλληνική άποψη (τής όποιας τήν προέλευση δέν 
άναφέρει), όταν άποστάτησαν οί 'Έλληνες (Rum) τής Μικράς ’Ασίας 
(Anadolu) κατά τών ’Οθωμανών, ό σουλτάνος έξέδωκε φιρμάνι καί τούς 
απαγόρεψε νά μιλούν έλληνικά. Οί ζαπτιέδες τότε είπαν: Όποιος άποστα- 
τήσει, σηκώσει μύτη (gaga = ράμφος), κεφάλι, θά μείνει χωρίς γλώσσα. 
"Αν τολμούσε νά μιλήσει κανείς έλληνικά, οί ζαπτιέδες τού έκοβαν τή 
γλώσσα. Άπό τότε οί Έλληνες τής Μικράς ’Ασίας έγιναν τουρκόφωνου 
μίλησαν μόνο τά τουρκικά καί ξέχασαν τή μητρική τους γλώσσα. Αύτοί 
λοιπόν οί Έλληνες πού άναγκάστηκαν νά μιλήσουν καί νά μάθουν τήν 
τουρκική μετανάστευσαν στά βιλαέτια Βάρνας καί Δοβρουτσάς28.

Όπως είναι γνωστό, ώς τά τελευταία χρόνια οί Γκαγκαοΰζοι δέν είχαν 
δική τους γραπτή φιλολογία. 'Ωστόσο, πλήθος άπό λαϊκά ποιήματα, τρα
γούδια, παροιμίες, άνέκδοτα, αινίγματα, παραμύθια μεταδίδονταν άπό γε
νεά σέ γενεά. Οί Γκαγκαοΰζοι έγραφαν καί διάβαζαν τά τουρκικά χρησι
μοποιώντας τό έλληνικό άλφάβητο: ήταν τελείως ξένοι προς τήν τουρ
κική φιλολογία καί είχαν γιά άνάγνωση τά καραμανλίδικα βιβλία πού 
κυκλοφόρησαν ώς τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών29.

25. Παραπομπή άπό Karpat, «Gagauzlann», σ. 167.
26. Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 392.
27. A. Inan, «Atatürk ve devrik cümle» ( = Ό Κεμάλ καί ή σύνταξη «ντε- 

βρίκ»), Türk Kültürü, 54 (1967), σ. 54· πβ. Necati Akder, «Dil ve felsefe» 
(= Γλώσσα καί Φιλοσοφία), Türk Kültürü, 38 (1965), σ. 16.

28. Güngör, «’Επιμέλεια», σ. 219.
29. Baydar, Tanriöver, σ. 155' πβ. Δ. Β. Βαγιακάκος, «Σχεδίασμα περί τών το-
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Έδώ θά πρέπει να άναφερθοΰμε στή σύνταξη του γκαγκαούζικου άλφά- 
βητου, στις προσπάθειες όριστικοποίησης τής ορθογραφίας καί στα 
πρώτα δείγματα τής γκαγκαούζικής λογοτεχνίας, άπό τούς Γκαγκαούζους 
τής Βεσσαραβίας.

Ή έπιστημονική μελέτη τής γλώσσας τών Γκαγκαούζων στηρίζεται σέ 
ύλικό πού συγκέντρωσαν άπό γκαγκαούζικα χωριά τής Βεσσαραβίας οι 
Ρώσοι V. A. Mojkov, κατά τά τέλη τοΰ 19ου αΐ., καί N. K. Dimitriev 
κατά τά τελευταία 30 χρόνια.

Μέχρι καί τά τέλη του 19ου ai. δέν υπήρχε ούτε γραμμή στά γκαγκαού
ζικα. 'Ο Μ. Ciachir μετέφρασε, γιά πρώτη φορά τό 1904, τό Ευαγγέλιο, 
διάφορες προσευχές κ.ά. Τρία ετη άργότερα καί μετά άπό αίτηση τών 
άρμοδίων τής περιοχής, ή 'Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας έπέ- 
τρεψε τή δημοσίευση βιβλίων στά γκαγκαούζικα. Τό ϊδιο έτος κυκλοφό
ρησαν διάφορα κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου στή γλώσσα τών 
Γκαγκαούζων, μέ τό ρωσικό όμως άλφάβητο. ’Ακολούθησαν τά έξής βι
βλία: 'Ιερόν Ευαγγέλιον (1909-10), Θεία Λειτουργία, 'Ιστορία τής Παλαιός 
Διαθήκης (1911), ΤΩρες, Ψαλμοί (Mezamir), 'Ιστορία τής Καινής Διαθήκης, 
’Επίτομος ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Προσευχές στήν Παναγία κ.ά.

Οί έργασίες όμως πάνω στήν γκαγκαούζικη γραφή άρχισαν μετά τό 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπότε συστήθηκε μιά έπιτροπή μέ πρόεδρο 
τόν τουρκολόγο N. K. Dimitriev.

Τόν ’Ιούλιο του 1957, μέ διάταγμα τοΰ Προεδρείου τοΰ ’Ανώτατου Σο
βιέτ τής ΣΣΔ Μολδαβίας, ή γκαγκαούζικη γλώσσα άπόκτησε δικό της 
σύστημα γραφής. Οί Διονύσιος Ν. Θανάσογλου καί L. A. Pokrovskaja 
ετοίμασαν τό γκαγκαούζικο άλφάβητο καί τήν ορθογραφία. Τά οχτώ 
γράμματα τοΰ νέου αλφάβητου προέρχονταν άπό τό λατινικό, ενώ τά ύπό- 
λοιπα άπό τό κυριλλικό άλφάβητο.

Τό πρώτο βιβλίο μέ τό νέο άλφάβητο δημοσιεύτηκε άπό τόν Δ. Ν. Θα
νάσογλου: Bucak’tan Sesler ( = Φωνές άπό τό Μπουτζάκ), Κίσινεβ 1959. 
’Ακολούθησαν τά δημοτικά ποιήματα τοΰ Γκαγκαούζου λαϊκοΰ ποιητή 
Δημήτρη Καράτσομπαν Ilk Lâf ( = Πρώτη κουβέντα), 1963, Yanikhk 
( = Καήμός), 1968, Bayilmak ( = Λιποθυμώ), 1969, Persengeler ( = ’Επα
ναλήψεις), 1970· διηγήματα: Alçak Saçak Allinda ( = Κάτω άπό τό χα
μηλό γείσο), 1966· συλλογές ποιημάτων τοΰ Δ. Ν. Θανάσογλου: Çal 
Türküm ( = Παίξε τραγούδι μου), 1966, Adamin i$leri ( = Οί δουλειές τοΰ 
άνθρώπου), 1969, Hoçluk ( = Ευχαρίστηση), 1970' διηγήματα: Bucak

πωνυμιών καί άνθρωπωνυμικών σπουδών έν Έλλάδι 1833-1962», Άθηνά, 67 
(1963-64), σ. 267.
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Bucak, 1970' ποιήματα του Stepan Kuroglu: Bir Kucak giineç ( = Μιά 
άγκάλη ήλιο), 1969- N. I. Baboglu: Gagauz folkoru ( = Λαογραφικά 
Γκαγκαούζων), 1970.

Έκτος άπό τά έργα αυτά έχουμε καί ορισμένα λεξικά όπως: Μ. Ciachir, 
Dictionarul gagauzo[tiurco]-român, Κίσινεβ 1938 (τό λεξικό αύτό έχει 
3.000 περίπου λέξεις καί είναι προορισμένο γιά τούς Γκαγκαούζους μαθη
τές πού φοιτούν στα ρουμανικά σχολεία τής Βεσσαραβίας)· Δ. Ν. Θανά- 
σογλου, Gagauz dilinin ortografiya lafligi ( = ’Ορθογραφικό λεξικό τής 
γκαγκαουζικής γλώσσας), Κίσινεβ 1959' Gagauzko-Russko-Moldavskij 
slovar’ ( = Λεξικό γκαγκαουζικό-ρωσικό-μολδαβικό), πού συντάχτηκε 
άπό τούς G. A. GajdarZi, Ε. K. Kolca, L. A. Pokrovskaja καί B. P. 
Tukan υπό τή διεύθυνση τού καθ. Ν. A. Baskakova, Μόσχα 1973. Στήν 
άρχή καί τό τέλος τού λεξικού αύτοΰ, πού έχει 11.500 λέξεις, δίνονται 
ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά μέ τή γλώσσα, τή γραμματική 
καί τή σύνταξη τών Γκαγκαούζων30.

’Εδώ θά πρέπει νά αναφέρουμε άκόμη ότι στό Κίσινεβ δημοσιεύεται 
γκαγκαουζική εφημερίδα, δεκαπενθήμερη, σά συμπλήρωμα τής εφημερί
δας Moldava Socialista31.

Δ. Ή καταγωγή τών Γκαγκαούζων

Σχετικά μέ τήν καταγωγή τών Γκαγκαούζων ύπάρχουν τέσσερις θεωρί
ες32:

α) Οί Γκαγκαούζοι είναι άπόγονοι τών Τούρκων (Κουμάνων, Πετσενέ-

30. G. Doerfer, Die Gagausische, ο.π., σ. 835' G. A. Gajdaräi κ.ά., Gagauzko - 
[...] Slovar’, ο.π., σ. 398· Zajaczkowski, «Gagavuz folklore», ο.π., σ. 233.

31. Karpat, «Gagauzlann», σ. 165· Zajaczkowski, «Gagauz», σ. 972.
32. C. J. Jireéek, Geschichte der Bulgaren, Hildesheim 1876, σ. 380: «Dunkel 

ist die Abkunft der heutigen Gagauzen, türkisch sprechender Christen in der 
Umgebung von Varna und in den Pontushäfen; einige halten sie für Abkömmlinge 
der Rumänen, deren Sprache in der That dem Türkischen sehr verwandt war»· 
καί σ. 575: «Griechischen Ursprungs sind wahrscheinlich die Gagausen, Christen, 
die gleich den Kleinasiatischen Karamanlii und den Bazarjane am Azowischen 
Meere das Türkische als Muttersprache sprechen, nur dass sie es mit griech
ischen Buchstaben schreiben»· F. Kanitz, La Bulgarie Danubienne et le Balkan, 
Παρίσι 1882, σ. 479: «De ses 72 villages, quelques-uns sont le partage exclusif des 
Gagaousi, Grecs de religion Chrétienne qui parlent le turc, et trois seulement sont 
exclusivement bulgares»· πβ. Στ. Κυριακίδης, Ή Δυτική Θράκη, ο.π., σ. 26’ Men-
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γων, Ούζων, Όγούζων) πού ήρθαν καί εγκαταστάθηκαν στα δυτικά παρά
λια τού Εϋξεινου Πόντου άπό τά βορειοανατολικά τών Βαλκανίων. Δέ
χτηκαν τό χριστιανισμό μέ τήν έπίδραση τού Βυζαντίου, τόν Ilo ai. 
Κατά τό διάστημα τής Τουρκοκρατίας, οί Τούρκοι άδιαφόρησαν γιά τούς 
Γκαγκαούζους, πού είχε σάν άποτέλεσμα νά βρεθούν κάτω άπό τήν έπιρ- 
ροή τών Φαναριωτών καί τών Βουλγάρων.

β) Οί Γκαγκαοΰζοι είναι Πρωτο-Βούλγαροι ή Βούλγαροι πού τουρκο- 
φώνησαν. Αυτό άποδεικνύεται καί άπό τις καλές σχέσεις πού είχαν 
μεταξύ τους, άπό τά ήθη καί έθιμα, τή δημώδη προφορική λογοτεχνία 
κ.ά.

γ) Οί Γκαγκαοΰζοι είναι οί Σελτζοΰκοι Τούρκοι πού έγκατέστησε στή 
Δοβρουτσά ό σουλτάνος τών Σελτζούκων Izzeddin Keykâvus, τό 1263.

δ) Οί Γκαγκαοΰζοι είναι οί τουρκόφωνοι Μικρασιάτες, οί Καραμανλή- 
δες.

Κατά τόν Τούρκο ιστορικό K. Karpat, ή πρώτη θεωρία, αν καί γοητευ
τική, στηρίζεται σε υποθέσεις, ενώ ή δεύτερη έχει λόγους πολιτικούς. 
Τήν τρίτη ενισχύουν σημαντικά οί γλωσσολογικές έρευνες καί τήν έπιβε- 
βαιώνουν τά Ιστορικά γεγονότα. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι παραλλαγές τών 
δημοτικών τραγουδιών τών Γκαγκαούζων συναντούμε στή λαογραφία τής 
Μικράς ’Ασίας (Anadolu). ’Αλλά καί γενικότερα, τήν πηγή τής λαογρα
φίας τών Γκαγκαούζων μπορούμε νά τή βρούμε στά δημοτικά τραγούδια 
πού οί ίδιοι οί Γκαγκαοΰζοι έφεραν άπό τή Μικρά ’Ασία33.

Έχουμε λοιπόν τά ιστορικά γεγονότα, τίς γλωσσολογικές καί τίς λα- 
ογραφικές έρευνες πού μαρτυρούν ότι οί Γκαγκαοΰζοι ήρθαν άπό τή Μι
κρά ’Ασία. 'Η έξακρίβωση αύτή σημαίνει ότι οί Γκαγκαοΰζοι δέν πρέπει 
ν’ άνήκουν σέ κάποια τουρκική φυλή πού ξεκίνησε άπό τήν κεντρική 
’Ασία, πέρασε τίς στέππες τής Ρωσίας καί έγκαταστάθηκε στήν περιοχή 
πού εκτείνεται άπό τόν Αίμο ή τό άκρωτήρι Έμινέ-μπουρνού μέχρι τίς 
εκβολές τού Δούναβη.

zel. «Gagauzlar», σ. 706· Güngör, «Επιμέλεια», σ. 208 Μάνωφ, «Ποίοι είναι», σ. 
391 καί 395· Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, Προσφυγικαί, σ. 10-13- Μ. Ülküsal, 
Dobruca ve Türkler, ’Άγκυρα 1966, σ. 59· Karpat, «Gagauzlann», σ. 166· L. Die
fenbach, Völkerkunde, ό.π., σ. 116 καί 155.

33. Karpat, «Gagauzlann», σ. 173· πβ. K. Yund, «Silifke, Irak, Bulgaristan ile 
Kirim’da söylenen atasözleri arasinda karjilajtirmalar» ( = Σύγκριση τών παροι
μιών τών περιοχών Σελεύκειας, Ιράκ, Βουλγαρίας καί Κριμαίας), Tiirk Kültürü, 
26 (1964), σ. 39-41· Cebeci, «Βιβλιοκρισία», σ. 526· A. Inan, «Atatürk», ο.π., σ. 
55· Güngör, «Επιμέλεια», σ. 23Γ L. Diefenbach, Völkerkunde, ό.π., σ. 116.
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Γιά τον ίδιο λόγο οί Γκαγκαοϋζοι δέν μπορεί να θεωρηθούν οΰτε Βούλ
γαροι πού τουρκοφώνησαν.

Ή τρίτη κατά σειρά θεωρία υποστηρίζει ότι ό σουλτάνος των Σελτζού- 
κων Izzeddin Keykâvus έγκατέστησε 20.000 περίπου Σελτζούκους Τούρ
κους στή Δοβρουτσά, Καβάρνα καί Μπαλτσίκ, τό 1263. Καί ότι οί Γκα- 
γκαούζοι είναι οί άνθρωποι τού Keykâvus, άπό τόν όποιο πήραν καί τό 
όνομά τους34.

Όπως ύπογραμμίζει καί ό Balascev, τό περίεργο με τή θεωρία αυτή 
είναι ότι ή Δοβρουτσά περιλήφθηκε στή δικαιοδοσία του Οίκουμενικοϋ 
Πατριαρχείου τό 1319-1320, πού σημαίνει:

α) Οί Σελτζοΰκοι Τούρκοι, γιά άγνωστους λόγους, έγκατέλειψαν τό 
μουσουλμανισμό καί άσπάστηκαν τό χριστιανισμό35.

β) Οί πληθυσμοί πού μετατόπισε ό Keykâvus άπό τή Μικρά ’Ασία 
προς τή Δοβρουτσά ήταν χριστιανοί.

Σύμφωνα όμως μέ τήν πρώτη περίπτωση θά πρέπει οί Σελτζούκοι Τούρ
κοι όχι μόνο νά άλλαξοπίστησαν όμαδικά, άλλά νά πήραν έλληνικά ονό
ματα, νά χρησιμοποίησαν τό έλληνικό άλφάβητο, νά άποδέχτηκαν συν
ήθειες άντΐθετες στό μουσουλμανισμό36 καί, τό πιό σημαντικό, νά έγκα- 
τέλειψαν τό έθνικό τους όνομα Σελτζοΰκοι γιά νά τούς δώσουν οί γειτονι
κοί λαοί μετά άπό εξι αίώνες τό παρωνύμιο Γκαγκαοϋζοι. Μιά τέτοια ύπό- 
θεση όμως δέ μαρτυρεΐται άπό καμιά πηγή καί είναι άντίθετη μέ τή λο
γική καί τήν πραγματικότητα.

Κατά συνέπεια νομίζουμε ότι, οί πληθυσμοί πού μετατοπίστηκαν τό 
1263, δηλ. έφτά ετη μετά τήν ίδρυση τού έμιράτου KaramanoguIlari, ήταν 
χριστιανοί καί μάλιστα οί τουρκόφωνοι Μικρασιάτες οί γνωστοί μέ τ’ 
όνομα Καραμανλήδες.

Τήν άποψη αύτή υποστήριξαν όρισμένοι έρευνητές, άνάμεσά τους καί ό 
Στ. Κυριακίδης, ό όποιος γράφει: «Περίεργον. Καί οί Ελληνορθόδοξοι 
Γκαγκαούζηδες δέν είναι Έλληνες; δέν εχουσιν Έλληνικά ήθη καί έθιμα; 
Καί όμως έγώ αυτός έγνώρισα είς τό παρά τήν Γκιουμουλτζίναν χωρίον

34. Κατά τή γνώμη μας, άν οί Γκαγκαοϋζοι πήραν τήν επωνυμία τους άπό τον 
Keykâvus, θά έπρεπε νά τή διατηρήσουν καί κατά τά επόμενα ετη.

35. Karpat, «Gagauzlann», σ. 169' Ρ. Wittek, «Ankara bozgunundan Istanbul’ 
un zaptina» ( = Άπό τήν ήττα τής "Αγκυρας στήν άλωση τής Κωνσταντινουπό
λεως), Beliefen, 7.27 (1943), σ. 562.

36. «Τό δεκαπενθήμερο τών Χριστουγέννων γίνεται αρκετή κατανάλωση κρέ
ατος χοιρινού»· βλ. Βάγιας Δουλούδης, «Λαογραφικά Στοιχεία τών κατοίκων τοϋ 
χωρίου Θουρίου, περιφερείας Διδυμοτείχου», επιμέλεια Δ. Κτενίδης, Θρακικά, 43 
(1969), σ. 117.
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Μπουλάτκιοϊ τοιούτους, οί όποιοι καί παραδόσεις καί συνείδησιν Ελλη
νικήν είχον, αυτοί δ’ έαυτούς Καραμανλήδες άπεκάλουν, τούτέστι Έλλη
νας τουρκοφώνους εκ Καραμανίας τής Μικρός ’Ασίας έλθόντας»37.

Ό St. Georgescu κάνει λόγο για τρεις θεωρίες σχετικά μέ τήν κατα
γωγή των Γκαγκαούζων. Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, οί Γκαγκαοϋζοι είναι 
Έλληνες, Ρωμιοί, Καραμανλήδες. Ήρθαν από τή Μικρά ’Ασία (Ana- 
dolu), άπό τήν περιοχή Karaman· έχασαν τή μητρική τους γλώσσα καί 
έμαθαν τουρκικά38.

Ό Δ. Κτενίδης σέ μελέτη του γιά τή λαογραφία των Γκαγκαούζων του 
χωριού Θουρίου, περιοχής Διδυμοτείχου, γράφει: «Ή καταγωγή τών 
Γκαγκαβούζηδων, λέει ή παράδοση, είναι άπό τήν Μικρά ’Ασία. Κάπου 
έκεΐ στά ενδότερα τής χώρας αύτής κατοικούσε ό λαός αυτός όταν οί 
Τούρκοι έγιναν κύριοι τών άλλοτε βυζαντινών εδαφών»39.

Τήν άποψη αότή ένισχύουν, κατά τή γνώμη μας, καί τά παρακάτω 
κοινά σημεία άνάμεσα στούς Γκαγκαούζους καί στους Καραμανλήδες.

α) Είναι τουρκόφωνοι- διάβαζαν καί έγραφαν τά τουρκικά χρησιμοποι
ώντας τό έλληνικό άλφάβητο40.

β) Τά όνόματά τους ήταν ελληνικά, ένώ τά έπίθετα συνήθως τουρκικά 
καί τέλειωναν σέ -ογλου41.

γ) Στήν εκκλησία τό Ευαγγέλιο, ό ’Απόστολος καί άλλες προσευχές 
διαβάζονταν στά τουρκικά42.

δ) Διακρίνονται γιά τήν έντονη θρησκευτική τους συνείδηση. Έκκλη- 
σιαστικώς υπάγονταν στό Οικουμενικό Πατριαρχείο43.

37. Στ. Κυριακίδης, Ή Δυτική Θράκη, ό.π., σ. 18.
38. Έφημ. Viata Romaneasca, άριθ. φύλ. 336, έτος 1931. Παραπομπή άπό 

Güngör, «Επιμέλεια», σ. 213.
39. Κτενίδης, «Λαογραφικά», σ. 108.
40. L. Diefenbach, Völkerkunde, ό.π., σ. 116 καί 18Γ Δ. Β. Βαγιακάκος, «Σχεδί

ασμα περί τών τοπωνυμιών καί άνθρωπωνυμικών σπουδών έν Έλλάδι 1833-1962», 
Άθηνά, 67 (1963-64), σ. 267· Baydar, Tanriöver, σ. 155- Άχιλλεύς Σαμοθράκης, 
«Λεξικόν Γεωγραφικόν καί ιστορικόν τής Θράκης άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως», Άρχεΐον Λαογραφικοΰ καί Θρακικοΰ 
Θησαυρού, 28 (1963), σ. 586-588.

41. Karpat, «Gagauzlann», σ. 163 καί 173- G. Doerfer, «Die Gagausische Lite
ratur», Philologiae Turcicae Fundamenta, τόμ. B', Wiesbaden 1964, σ. 835" «G. 
A. GajdarZi - E. K. Kolca - L. A. Pokrovskaja - B. P. Tukan, Gagauzko - Russko 
Moldavskij slovar’» ( = Λεξικό γκαγκαουζικό - ρωσικό - μολδαβικό), κριτική 
Ttirker Acaroglu, Türk Dili, 296 (1976), σ. 398.

42. Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 393" πβ. Μ. Γεδεών, Ιστορία τών τοΰ Χριστού 
Πενήτων 1453-1913, 1 (1939), σ. 72.

43. Güngör, «’Επιμέλεια», σ. 229- πβ. Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 394.
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ε) Δεν είχαν δική τους γραπτή φιλολογία. ’Αντίθετα ήταν αναπτυγμένη 
ή δημώδης προφορική λογοτεχνία. Οί Γκαγκαοϋζοι διάβαζαν τα καρα- 
μανλίδικα βιβλία44 πού τό περιεχόμενό τους ήταν βασικά θρησκευτικό 
καί προέρχονταν άπό μεταφράσεις. ’Ανάμεσα στούς καταλόγους τών συν
δρομητών συναντούμε καί μερικούς άπό τό Βουκουρέστι45 καί άπό τήν 
’Οδησσό46.

στ) Έχουμε δύο ιερωμένους, τόν Ίωαννίκιο, πού γεννήθηκε στό χωριό 
Turija κοντά στό Kazanläk, καί τόν ’Ιωάννη Σουμπούλογλου άπό τό Ίν- 
τζέσου τής Καισάρειας. Ό πρώτος, υπογράφοντας σλαβικά ώς Joanikij, 
δημοσίευσε στό τυπογραφείο τού Οικουμενικού Πατριαρχείου τή Θυσία 
του ’Αβραάμ (1845), στά τουρκικά μέ τό κυριλλικό αλφάβητο· επίσης τό 
Προσκυνητάριο Ιερουσαλήμ (1862), πάλι στά τουρκικά, μέ τό ελληνικό 
όμως άλφάβητο, όπου συμπεριέλαβε καί τή Θυσία τού ’Αβραάμ. Στό στίχο 
53 τού Προσκυνητάριου μιλάει ό ίδιος ό συγγραφέας: «Ίσμίμ Ίωαννίκιος 
άλεμέ μαλίμ» ( = τ’ όνομά μου Ίωαννίκιος είναι γνωστό σέ όλους)47.

Ό πατήρ ’Ιωάννης Σουμπούλογλου, τού όποιου τό όνομα ό Stojanov 
μετατρέπει σέ loan Zjumbulov48, έγραψε τέσσερα βιβλία στά τουρκικά μέ

44. Για τα καραμανλίδικα βιβλία πού υπάρχουν στήν Εθνική Βιβλιοθήκη Σό
φιας Κύριλλος καί Μεθόδιος βλ. Stojanov, «Littérature», σ. 79. Κατά τήν επί
σκεψη πού κάναμε στή βιβλιοθήκη διαπιστώσαμε τά εξής, γιά τις εκδόσεις πού 
αναφέρει ό Stojanov:

a) Νέος θησαυρός.... Άτταλιαλη Σεραφείμ... Βενετία 1746. 'Η πρώτη έκδοση τού 
έργου στά καραμανλίδικα φέρει χρονολογία 1756. Βλ. S. Salaville - E. Dalleggio. 
Karamanlidika, Bibliographie analytique d’ouvrages en lange turque imprimés en 
caractères grecs, τόμ. A’, 1584-1850, ’Αθήνα 1958, σ. 30. Ή πρώτη σελίδα τής 
έκδοσης πού αναφέρει ό Stojanov ήταν σχισμένη στό κάτω μέρος της, μέ άποτέ- 
λεσμα νά μήν υπάρχει ή χρονολογία έκδοσης.

β) Ψαλτήριον Δαβίδ... Σεραφείμ ραχεπτέν, Ένετίησιν 1783. 'Η ήμερομηνία έκ
δοσής του, όπως εξακριβώθηκε, ήταν τό 1782. Βλ. S. Salaville - Ε. Dalleggio, 
Karamanlidika, ό.π., τόμ. Α', σ. 63.

γ) Άζήμ πατησάχ μοναστήρ Κύκκονουν... Κύπριζλη Μελέτιος ιερομόναχος, Έν- 
ετίησιν 1806. Ή έκδοση πού είδαμε στή βιβλιοθήκη Κύριλλος καί Μεθόδιος είχε 
τή χρονολογία 1816. Βλ. S. Salaville - Ε. Dalleggio, Karamanlidika, ό.π., τόμ. Α', 
σ. 173.

45. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον ό Άστήρ 1913, Κωνσταντινούπολη 1912, σ. 285.
46. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον ό Άστήρ 1914, Κωνσταντινούπολη 1913, σ. 295.
47. Stojanov, «Littérature», σ. 77- S. Salaville - Ε. Dalleggio, Karamanlidika, 

ό.π., τόμ. Β’, 1851-1865, ’Αθήνα 1966, σ. 57.
48. Stojanov, «Littérature», σ. 77.
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το έλληνικό αλφάβητο49 καί ενα, τό Προσκυνητάριο Ιερουσαλήμ (1870), 
στα τουρκικά πάντα, μέ κυριλλικά όμως γράμματα. Σ’ ενα άπό τά τέσσερα 
πρώτα έργα του, κάτω άπό τον τίτλο «Άζίμ βέ Άζίζ...», διαβάζουμε: «τά- 
γιμα τεσεκούρ έτέριμ τοβασινή άρζουλέριμ έφέντημ παπά Ίωαννίκιος» 
( = πάντα ευχαριστώ, ζητώ τήν προσευχή [ευχή] του, τοΰ γέροντα παπά 
Ίωαννίκιου).

Άπό τά πιο πάνω προκύπτει ότι οί δύο κληρικοί, ό Ίωαννίκιος καί ό 
Σουμπούλογλου, συνεργάζονταν μέ σκοπό νά βοηθήσουν τούς τουρκόφω
νους χριστιανούς οί οποίοι είχαν άρχίσει φαίνεται νά διαβάζουν καί νά 
γράφουν βουλγαρικά. Τό γεγονός αυτό, άν πάρουμε ύπόψη καί τή διακί
νηση τών καραμανλίδικων έντύπων στά Βαλκάνια, δείχνει κάτι παραπάνω 
άπό καλές σχέσεις άνάμεσα στούς Γκαγκαούζους καί στούς Καραμανλή- 
δες, όχι όμως καί ότι «οί Γκαγκαοΰζοι δέχονται τούς Καραμανλή δες ως 
ξένους καί μέ δυσπιστία» όπως γράφει ό Μάνωφ50.

ζ) Έχουμε άρκετές μαρτυρίες σχετικά μέ τήν ίδρυση παροικίας στά 
Βαλκάνια άπό τούς τουρκόφωνους Μικρασιάτες.

Ό J. Eckmann άναφέρει ότι μεμονωμένοι οικισμοί Καραμανλήδων 
ύπήρχαν στή Βαλκανική Χερσόνησο, Βεσσαραβία, Κριμαία καί Συρία51.

Ό Σ. Α. Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος ύπογραμμίζει ότι «οί τουρκόφωνοι 
Έλληνες τής Καππαδοκίας [...] διεκπεραιώθησαν είς τά εύρωπαϊκά παρά
λια τού Εύξείνου, έγκατασταθέντες έν Βάρνη, Πύργφ, Βαλτσικίω καί Πα- 
ζαρδζικίω»52 53 *.

Παρόμοιες μαρτυρίες έχουμε καί άπό τά καραμανλίδικα βιβλία. 'Ο 
Εύαγγ. Μισαηλίδης μιλάει γιά σχολεία καί στή Ρωμυλία55. Οί Νεαπολί-

49. α) Ρισαλέϊ Σεριφέ..., Κωνσταντινούπολη 1866. Βλ. S. Salaville - E. Dalleggio, 
Karamanlidika, δ.π., τόμ. Γ-, 1866-1900, ’Αθήνα, σ. 2. β) Άζίμ βέ Άζίζ Ιωάννης 
Πρόδρομοσουν..., Κωνσταντινούπολη 1870, ό.π., σ. 26. γ) Ακολουθία τοΰ έξοδιαστι- 
κοΰ τών κοσμικών..., Κωνσταντινούπολη 1870, ό.π., σ. 30. δ) Κιουλσένι ρουχανί κι 
Μέγας Βασίλειοσουν έξορκισμοσλαρή..., Κωνσταντινούπολη 1870, ό.π., σ. 34.

50. Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 398.
51. J. Eckmann, «Anadolu Karamanli agizlanna ait arajtirmalar» ( = Έρευνες 

σχετικά μέ τις καραμανλίδικες διαλέκτους στή Μικρά ’Ασία), Ankara Universi
tesi Dil, Tarih-Cografya Dergisi, 8 (1950), σ. 165.

52. Σ. Α. Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος, «'Η τουρκόφωνος Ελληνική Φιλολογία 
1453-1924», Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 7 (1930), σ. 30Γ πβ. Stoja- 
nov, «Littérature», σ. 80, όπου ό συγγραφέας άναφέρεται σέ Καραμανλήδες στή 
Βουλγαρία καί όχι σέ Γκαγκαούζους.

53. Εύ. Μισαηλίδης, Μουτενεββέ ( = Διάφορα), Κωνσταντινούπολη 1864, σ. 116:
«Άνατοληδά βέ Ρούμελιδε πουληνάν μεκτεπλεριμίζ».
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τες (Νεβσεχιρλήδες) είχαν εγκαταστάσεις τυριών στή Βουλγαρία, Ρουμα
νία, Βεσσαραβία54. Οί κάτοικοι τής κοινότητας Τυάνων (Δένεϊ) Καππα
δοκίας μετανάστευσαν οίκογενειακώς στήν Πετρούπολη καί στην ’Οδησ
σό55. 'Υψηλές θέσεις χάρη στό έμπόριο κατείχαν στήν τελευταία πόλη 
καί οί προερχόμενοι από τήν κοινότητα Κέλβερι Καππαδοκίας56.

η) Όταν ό Μεχμέτ Β' έγκατέστησε τούς τουρκόφωνους Μικρασιάτες 
στήν Κωνσταντινούπολη, μιά άπό τίς ενορίες πού Ιδρύθηκαν τότε ονομά
στηκε Karaman57. ’Επίσης ή έκκλησία του 'Αγίου Κωνσταντίνου 'Υψω- 
μαθείων μετονομάστηκε σέ 'Αγιο Κωνσταντίνο τής Καραμανίας ή τών 
Καραμανιωτών58.

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι δύο χωριά, τό ενα στή Βουλγαρία59, στήν 
περιοχή του Rouse, 21 χλμ. νοτιοανατολικά τού SviStov, καί τό άλλο στή 
Δοβρουτσά Ρουμανίας60, σέ άπόσταση δύο ώρών άπό τήν κωμόπολη 
Μαγγάλια, φέρουν τ’ όνομα Karaman, σ’ ένδειξη έγκατάστασης εκεί 
τουρκόφωνων Μικρασιατών.

θ) 'Ομοιότητα παρουσιάζει καί ή γλώσσα τών Γκαγκαούζων καί τών 
Καραμανλήδων. ’Ενδεικτικά παραθέτουμε έδώ δύο φράσεις πού επιβεβαι
ώνουν τήν όμοιότητα αυτή, όσον άφορά τή σύνταξη, μέ τήν τελική πρό
ταση στό τέλος καί όχι τό ρήμα όπως συμβαίνει μέ τά τουρκικά.

54. Νέβσεχιρ Μεκτεπλερινίν Δερσααδέτ Έφορείασηνην Γιουζινδζί Σενέϊ Δεβριεσί 
1820-1920 ( = Εκατονταετηρίδα τής ’Εφορείας στήν Κωνσταντινούπολη, τών ελ
ληνικών σχολείων Νεαπόλεως Καππαδοκίας 1820-1920), Κωνσταντινούπολη 1920, 
σ. 88.

55. ’Ιωάννης Ίωαννίδης, Καισάρεια Μητροπολιτλερί βε μααλοιιμάτη μουτενεββιά 
( = Μητροπολίτες Καισαρείας καί ποικίλη ύλη), Κωνσταντινούπολη 1896, σ. 149.

56. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον 1913, ο.π., σ. 232.
57. Ömer L. Barkan, Süleymaniye Carni ve imareti insaati 1550-1557 ( = Tò 

τζαμί Σουλεϊμανιέ καί ή άνέγερσή του 1550-1557), τόμ. Α', Άγκυρα 1972, σ. 145.
58. Μ. Γεδεών, «Τό κήρυγμα τού Θείου λόγου έν τή Εκκλησία τών Κάτω Χρό

νων», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 8 (1888), σ. 200.
59. Είναι γνωστό μέ τ’ όνομα Karaman άπό τό 1783. Σύμφωνα μέ τήν άπογραφή 

τού 1962 είχε 2.897 κατοίκους. Ή καλλιέργεια δημητριακών, λαχανοκηπευτικών 
καί ή άμπελουργία άποτελούν τήν κύρια άσχολία τους. Στό έδαφος τού χωριού 
βρέθηκαν λείψανα άπό θρακικό οικισμό τού 3°“-5ουαί. Βλ. Kratka bâlgarska enci- 
klopedija, τόμ. B', Σόφια 1964, σ. 624· πβ. Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 398.

60. Χατζη-Ίορδάνου, 'Οδοιπορικόν 1843, Άριθ. ( = Κεφάλαιο) 121, σ. 100. Γιά 
τό «όδοιπορικό» βλ. Κ. Παπουλίδης, «Τά χειρόγραφα 167 καί 168 τού Ρωσικού 
’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατι
κών Σπουδών, 2 (1980), σ. 205-210.
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Γκαγκαούζικα61 Καραμανλίδικα 61 62

Nastraddin hoca bir kere 
isteyor kompusundan versin 
ona kazanmi su kaynat- 
maya.

Ό Νασρεντίν Χότζας ζητάει 
κάποτε άπό τό γείτονά του νά 
τοϋ δώσει τό καζάνι του γιά νά 
ζεστάνει νερό.

Σατετλοΰ έφέντιμ, μπεντεγγίζ ρώμτζα τιλου- 
μί, χάτμ ίτίπ τεκαγιούτ ίτμέϊλεν, μπίρ ζεμανέ- 
τεκλου, φίλβακίτ δλκι ζεμανοϋν άρασιντά, νέ 
καταρ έκκλησαμιζοΰν κιταπλαρινοΰ άγναμάκ 
οόζρέ όνλαροϋ, βουκουφλουγά σαάγι ίτμέϊλεν 
ζιατείϊλεν, μεεμούλ βουκούφ όλτούμ εν σογ- 
γουντά ερ σεϊλέρ ίτζήν, ίκτιζά βατζίπ βέ κερέκ 
όλανλαροδ, κι μουουμίϊ ορθόδοξος χριστιαν- 
λάρ κερεκτουρ μαχανασίς ίμανοϋν τεκαγιου- 
τλουϊνοδ, σαάγι ίτίπ τουτμαγιά.

’Ασχολούμενος έγώ Πανιερότατε δέσποτα είς 
τήν ελληνικήν διάλεκτον, καί είς όσα άνήκου- 
σιν είς κατάλειψιν τών εκκλησιαστικών βιβλί
ων, έως είς ένα καιρόν διορισμένον καθ’ όν ύπό 
του κρείτονος οϋτω κληθείς, έπληροφορήθην 
τέλος πάντων περί πάντων όσα είσί τά άναγ- 
καιότερα, καί χρησιμότερα όπου χρεοστοδσι 
νά φυλάττουσι οί του ορθοδόξου ήμών δόγμα
τος χριστιανοί άπαραμείωτα τά συστατικά τής 
εύσεβείας.

ι) Τήν παράδοση πού άναφέρεται στήν έκκοπή τής γλώσσας, σέ περί
πτωση πού θά μιλούσαν τή μητρική τους γλώσσα, τή βρίσκουμε καί 
στούς Γκαγκαούζους καί στούς Καραμανλή δες63.

61. AtanaS Manov, Potekloto na Gagauzite, tehnite, obicai i aravi v dve casti 
( = 'Η καταγωγή τών Γκαγκαούζων, τά ήθη καί έθιμά τους σέ δύο μέρη), Βάρνα 
1938, σ. 150.

62. Σεραφείμ 'Ιερομόναχος, Ίπτιλά Κελαμί τζανά κιφαετλοΰ ( = Λόγος ψυχωφε- 
λέστατος), Βενετία 1753, 7" φύλλο του προλόγου πού δέ φέρει άρίθμηση. Ή ίδια 
ομοιότητα παρατηρείται στή φωνητική καί στή μορφολογία· διφθογγισμός, έλ
λειψη αρμονίας φωνηέντων κ.ά' βλ. Baydar, Tanriöver, σ. 156: «Kimin arabasina 
pinersa, onun türküsünü çalar». ’Αντίθετα, ό Menzel παραδέχεται ότι στά γκα
γκαούζικα ή αρμονία φωνηέντων διατηρήθηκε κατά τρόπο δυνατό· βλ. Menzel, 
«Gagauzlar», σ. 707.

63. Güngör, «Επιμέλεια», σ. 219· πβ. Popescu, «Populations musulmanes de la 
Roumanie, III Les gagautci», Revue du monde Musulman, τόμ. A’, σ. 196, Παρί
σι, Δεκέμβριος 1906 (δυστυχώς δέν μπορέσαμε νά δούμε τή μελέτη αυτή· τήν 
παραπομπή παίρνουμε άπό τόν Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 395)· πβ. Σ. Α. 
Χουδαβερδόγλους-Θεόδοτος, Ή τουρκόφωνος, ό.π., σ. 30Γ Έμμ. Τσαλίκογλου,
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ια) ’Ασχολούνται μέ τή γεωργία, κτηνοτροφία, μεταξοσκωληκοτροφία. 
Κατ’ έξαίρεση οί Γκαγκαοΰζοι έπιδόθηκαν καί στήν άλιεία, έπειδή ήταν 
έγκαταστημένοι σέ παραθαλάσια περιοχή64.

Έκτος άπό τίς πιό πάνω όμοιότητες ύπάρχουν καί ορισμένες συνήθειες 
πού τίς βρίσκουμε όχι μόνο στούς Γκαγκαούζους καί στούς τουρκόφω
νους Μικρασιάτες άλλα καί στούς κατοίκους άλλων περιοχών. Μολα
ταύτα κρίναμε σκόπιμο νά τίς άναφέρουμε:

α) Οί Γκαγκαοΰζοι συνήθιζαν νά επισκέπτονται τά 'Ιεροσόλυμα, τό 
"Αγιον ’Όρος, διάφορα άλλα μοναστήρια, καί έπαιρναν τόν τίτλο τού Χα
τζή65. Τή συχνή χρήση τού όρου Χατζή άπό τούς Καραμανλήδες έπιση- 
μαίνει καί ό S. Eyice σέ μελέτη του γιά τίς καραμανλίδίκες έπιγραφές τής 
Μικρός ’Ασίας66.

β) Ή θυσία (kurban) ζώων, πουλερικών είναι ενα έθιμο πού παρατηρεΐ- 
ται καί στούς Καραμανλήδες. Ό K. Karpat βρίσκει μεγάλες όμοιότητες 
ανάμεσα στά κουρμπάνια τών Γκαγκαούζων καί τών Τούρκων.

Ό «Βόρειος» τής έφημ. Μακεδονία τής Θεσσαλονίκης παρατηρεί ότι 
«τό έθιμο αύτό εχει πανελλήνιον μορφήν καί φθάνει άπό τά άρχαιότατα 
χρόνια τής ζωής τού έλληνικοΰ έθνους»67.

«Λαογραφικά τών Φλαβιανών (Ζιντζίντερε) Καισαρείας τής Καππαδοκίας», Μι
κρασιατικά Χρονικά, 14 (1971), σ. 123· Γ. Νεαπολιτάκης, «Οί Μικρασιάται καί ή 
ελληνική γλώσσα», περ. Άπ’ Όλα, έτος 9 (1918), φύλ. 481-482: «Δυστυχώς όμως ή 
ευστροφία τής γλώσσης λείπει άπ’ αΰτούς καί ή γλώσσα αυτών, άν έχασε τάς 
πληγάς τής μαχαίρας, δέν ήδυνήθη όμως νά άποκτήση τήν λεπτότητα, ήν απαιτεί 
ή θεία γλώσσα».

64. Menzel, «Gagauzlar», σ. 707· Güngör, «’Επιμέλεια», σ. 240· Zajaczkowski, 
«Gagauz», σ. 971.

65. Güngör, «Επιμέλεια», σ. 229.
66. Semavi Eyice, «Anadolu’da “Karamanlica” kitabeler» ( = Καραμανλίδικες 

έπιγραφές στή Μικρά ’Ασία), Beliefen, 153 (1975), σ. 30.
67. «Ριβαλιατά κιορέ μεζκιούρ ίτζί δελίκ διρεκλέρ ίτζερουσηνδέ (Ζινδζίδερε, 

'Αγιος Γεώργιος έκκλησίασηνδα) ζεμάνι άτηκδά γιαπανί βέ γιάχοδ άδί κοκερ- 
δζινλέρ γιακαράκ κουρπάν σουναρλάριμις. Κιορουλίορκι ελ γέβμ Νοέμβρ. 3 δέ 
λειτουργία πασλαμακσηζήν έχαλινίν μεζκιούρ άγιος Γεώργιος Έκκλησίασή ού- 
ζερινδέ ταβούκ, χορός βέ σάϊρ χαϊβάν κεσμεσί πού άδετδέν (λερού κελμίσδιρ» 
[ = Λέγεται ότι, μέσα στούς δοκούς άπό σίδερο (του ί. ναού Άγ. Γεωργίου τής 
κοινότητας Ζινδζίδερε Καισαρείας) θυσίαζαν τά παλιά χρόνια περιστέρια, άγρια ή 
τά συνήθη. Όπως φαίνεται οί θυσίες πού κάνουν σήμερα οί κάτοικοι πρίν άπό τή 
λειτουργία καί έπάνω στό ναό τού Αγίου Γεωργίου στις 3 Νοεμβρίου, οπότε κό
βουν κότες, πετεινούς καί άλλα ζώα, προέρχονται άπό αύτή τή συνήθεια], Βλ.
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γ) Οΐ Γκαγκαοϋζοι διατηρούσαν σέ πηγάδια κρέατα, παστουρμάδες, 
σουτζούκια, τρόφιμα κ.ά. Είχαν πηγάδια γιά σιτηρά, γιά πατάτες, γιά ρε
πάνια κ.ά.68.

Γνωρίζουμε ότι οί καλύτεροι κατασκευαστές παστουρμάδων, σουτζου- 
κιών ήταν οί Καραμανλήδες. ’Ακόμη είναι γνωστό ότι οί Άνατολίτες 
άνοιξαν σπίτια, εκκλησίες, διαδρόμους, συνοικίες ολόκληρες κάτω άπό 
τή γη στήν Καππαδοκία, πού υδρεύονταν άπό πηγάδια. Οί ύπόγειες αυτές 
κατοικίες, εκτός άπό καταφύγια, χρησίμευαν κυρίως γιά άποθήκες, γιά 
κελάρια, όπου διατηρούσαν κρασιά, φρούτα, τυριά κ.ά.69.

δ) Τά διάφορα φαγητά, τουρσιά, τό πετμέζι άπό ζαχαροκάλαμο, καρ
πούζι, παντζάρια κ.ά., οί διάφοροι χοροί στά πανηγύρια, γιορτές, άπο- 
κριές, γάμους είναι τά ίδια καί στούς τουρκόφωνους Μικρασιάτες70.

ε) Ό K. Karpat παρατηρεί ότι οί Σλάβοι, οί Έλληνες καί οί Ρουμάνοι 
διατηρούν τούς όρους Boje, Θεός καί Domn ή Dumnezeu, ένώ οί Γκαγκα- 
ούζοι τό Allah. 'Υπογραμμίζουμε ότι καί οί Καραμανλήδες χρησιμοποι
ούσαν τό Allah1'.

’Εξετάζοντας τό θέμα προς τήν κατεύθυνση αυτή είναι δυνατό νά άνα- 
καλυφθοΰν καί άλλα κοινά σημεία άνάμεσα στις δύο κοινότητες. 'Ωστό
σο, καί τά όσα άναφέρθηκαν πιστεύω ότι ισχυροποιούν τήν τέταρτη θε
ωρία, ή όποια παραδέχεται ότι οί Γκαγκαοϋζοι είναι οί τουρκόφωνοι Μι- 
κρασιάτες, οί γνωστοί ώς Καραμανλήδες.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

’Ιωάννης Κάλφογλους, Ιωάννης Πρόδρομος Μοναστηρή γιάχοδ Μονή Φλαβιανών, 
Κωνσταντινούπολη 1898, σ. 39· πβ. Κτενίδης, «Λαογραφικά», σ. 112’ Έμμ. Τσα- 
λίκογλου, «Λαογραφικά των Φλαβιανών (Ζιντζίντερε) Καισαρείας τής Καππαδο
κίας», Μικρασιατικά Χρονικά, 14 (1971), σ. 139· Karpat, «Gagauzlarm», σ. 173· 
Μάνωφ, «Ποιοι είναι», σ. 394 καί 396· Zajaczkowski, «Gagavuz folkloru», σ. 234.

68. Cebeci, «Βιβλιοκρισία», σ. 529.
69. Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ, «Οί Ελληνικές κοινότητες στή σύγχρονη Καπ

παδοκία», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1 (1977), σ. 49.
70. Cebeci, «Βιβλιοκρισία», σ. 529’ Κτενίδης, «Λαογραφικά», σ. 117· πβ. Νέβ- 

σεχιρ Μεκτεπλερινίν, δ.π., σ. 109: «κουρού (ούζούμ) κεσμέ, πάγ ποζουμού βέ πίλ 
άχηρέ κιδζελί κιουνδουζλού πετμέζ βέ ρετζέλ καϊνατμαλαρή, έτλίκ κεσερέκ σουδ- 
ζούκ, παστή ρμά ίμαλή μινασεπετλερί ίλέ γιαπηλάν έϊλενδζελέρ» ( = ή συγκομιδή 
σταφυλιών καί τό γεγονός ότι έβραζαν πετμέζι καί ρετσέλι νύχτα μέρα, επίσης οί 
διασκεδάσεις πού γίνονταν μέ άφορμή τήν κατασκευή σουτζουκιών καί παστουρ
μάδων).

71. Karpat, «Gagauzlarm», σ. 174· πβ. Ά. Ίορδάνογλου, «Καραμανλίδικες επι
γραφές τής Τέρας Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή Κωνσταντινουπόλεως», 
Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1 (1981), σ. 77.
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