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χει, άποτελεΐ μια σημαντική συμβολή στή συστηματική καταγραφή
και μελέτη του υλικού αύτοΰ καί, έ'μμεσα, έναν τρόπο διάσωσής του,
σέ μια εποχή κατά τήν οποία άπειλεΐται περισσότερο άπό ποτέ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Σπόρου Βρυώνη, Ή παρακμή τον μεσαιωνικού ελληνισμού στή Μι
κρά Άσία και ή διαδικασία του εξισλαμισμοϋ ( 11ος-15ος αιώνας),
μετάφραση Κάτιας Γαλαταριώτου, Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, ’Αθήνα 1996, σσ. 664.
Είκοσι πέντε χρόνια μετά τήν άρχική δημοσίευση του βιβλίου του κα
θηγητή Σπόρου Βρυώνη στήν ’Αμερική (The Decline of Medieval
Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh
through the Fifteenth Century’, University of California Press, 1971), τό Μορ
φωτικό "Ιδρυμα τής ’Εθνικής Τραπέζης προβαίνει στήν κυκλοφορία
του έργου σέ έλληνική γλώσσα, μεταφρασμένο μέ επιτυχία άπό τή
γνωστή βυζαντινολόγο Κάτια Γαλαταριώτου. Τό εγχείρημα να μετα
φραστεί ένα τόσο μεγάλο σέ σημασία καί έκταση βιβλίο, 664 σελίδων,
που περιλαμβάνει εκτός των τοπωνυμίων πολλούς τεχνικούς όρους,
ειδικούς στήν άνθρωπολογία, καθώς καί στούς κλάδους των ίσλαμικών
καί τουρκικών σπουδών, δέν ήταν καθόλου εύχερές. Ή έλληνική έκδο
ση άκολουθεΐ πιστά τό πρωτότυπο (εκτός άπό τις πολυάριθμες υποση
μειώσεις πού παρατίθενται στό τέλος του κειμένου) καί όπως εξηγεί ό
συγγραφέας στον Πρόλογο, θά ήταν άδύνατον να προστεθεί ό τερά
στιος όγκος τών δημοσιευμάτων πού άκολούθησαν. Εντούτοις παραθέ
τει έναν ενδεικτικό συνοπτικό βιβλιογραφικό κατάλογο έργων πού δημοσιεόθηκαν μετά τό 1971.
Ή έρευνα καί ή σύνταξη του βιβλίου πραγματοποιούνται άνάμεσα
στό 1959 καί τό 1967. Τήν έποχή πού ό Βρυώνης ξεκινούσε τή μεγά
λη σύνθεση, οί βυζαντινές σπουδές δέν είχαν άκόμη ιδιαίτερα άναπτυχθει. Τέσσερα μόλις χρόνια πρίν, τό 1955, ό Paul Lemerle έγραφε στό
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περιοδικό Annales', οί βυζαντινές σπουδές ώς προς τα εργαλεία τής
έρευνας, τα instrumenta studiorum, βρίσκονται σέ καθυστέρηση περισσό
τερο άπό έναν αιώνα σέ σχέση μέ τις ελληνικές, ρωμαϊκές καί δυτικές
σπουδές καί ό 'ιστορικός πού θά θελήσει να άντιμετωπίσει τα 'ιστορικά
προβλήματα θά πρέπει να έξαντληθεΐ στην αναζήτηση των βασικών
πηγών καί τής βιβλιογραφίας. Σ’ αύτή την άναζήτηση έπιδόθηκε ό
Σπόρος Βρυώνης, εξοπλισμένος μέ την καλή γνώση τών έλληνικών,
λατινικών, άραβικών καί τουρκικών, καί μελετώντας σέ μετάφραση τις
περσικές, άρμενικές καί γεωργιανές πηγές, χωρίς να παραλείψει το νο
μισματικό, επιγραφικό, σιγιλλογραφικό, άρχαιολογικό καί λαογραφικό
υλικό.
’Αντιμετωπίζοντας το θέμα μέ επιστημονική (αντικειμενικότητα,
καί άπαλλαγμένος άπό έθνικιστικές προκαταλήψεις, άναλύει τούς πα
ράγοντες πού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στή διαδικασία τής συρρίκνω
σης καί παρακμής τού μικρασιατικού έλληνισμοΰ καθώς καί τής πα
ράλληλης προέλασης τού έξισλαμισμοΰ, διαρθρώνοντας τήν υλη σέ
επτά μεγάλες ένότητες-κεφάλαια.
’Έργο τολμηρό καί σύνθετο στή σύλληψή του, τολμηρό καί στήν
κάλυψη τού εκτεταμένου γεωγραφικού χώρου τής Μικράς ’Ασίας, άλλα
καί τού μακροΰ 'ιστορικού χρόνου, εκτυλίσσεται σαν μια απέραντη
ιστορική τοιχογραφία μέσα άπό τήν οποία άναδύονται οί πρωταγωνι
στές, εκείνοι πού υποχωρούν καί οί άλλοι πού προωθούνται στα παρά
λια τού Αιγαίου, τού Πόντου καί τής Κιλικίας, στό μικρασιατικό υψί
πεδο, στις πεδιάδες τών μεγάλων ποταμών καί στα βουνά τής ’Ανα
τολής. "Ενας ούσιώδης τρόπος ζωής καί πολιτισμού άντικαταστάθηκε
άπό έναν άλλον καί, για να άκριβολογήσω, τό άντικείμενο τού βιβλίου
είναι ό έξισλαμισμός καί ό έκτουρκισμός τής βυζαντινής κοινωνίας,
έφόσον τό κρίσιμο σημείο, ή πολιτισμική μεταβολή, μέ μακροχρόνιες
κατακτήσεις συνετέλεσε στήν πολιτική ενοποίηση πού πέτυχαν τελικά
οί ’Οθωμανοί Τούρκοι, τετρακόσια χρόνια μετά τό Ματζικέρτ.
'Η άρχή τής διαδικασίας τού μετασχηματισμού, πού θά καταλήξει
στόν έξισλαμισμό, διερευνάται μέσα άπό τόν χαρακτήρα καί τις επι
πτώσεις τών τουρκικών κατακτήσεων, ιδιαίτερα τού 11ου καί 12ου
αί., τόν βαθμό ενσωμάτωσης τών χριστιανών στή μουσουλμανική κοι
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νωνία και τις συνέπειες άπό τή διάλυση τής ισορροπίας που είχε επι
τευχθεί μεταξύ τού κράτους τής Νίκαιας και του σουλτανάτου του
Ίκονίου (τέλη 13ου-τέλη 15ου αί.).
Ή λεπτομερής επισκόπηση των πηγών άποκαλύπτει λεηλασίες καί
καταστροφές, συχνά ολοσχερείς, περιοχών, πόλεων καί χωριών, πού
συνοδεύονταν άπο βία, καί ό θρήνος τής ’Άννας Κομνηνής για τή μοί
ρα τής Μικράς ’Ασίας δέν άποτελεΐ απλώς μια άσκηση ρητορικής δει
νότητας. Διαβάζω: «Άπο τήν έποχή τών διαδόχων τού Διογένη, οί
βάρβαροι καταπάτησαν τα σύνορα τής αύτοκρατορίας τών Ρωμαίων
καί ή δύναμή τους δέν περιορίστηκε παρά μόνον όταν άρχισε ή βασι
λεία του πατέρα μου. Εξακόντισαν σπαθιά καί λόγχες κατά τών χρι
στιανών, έκαναν μάχες, πολέμους καί σφαγές. Πόλεις άφανίστηκαν,
περιοχές λαφυραγωγήθηκαν, ολόκληρη ή χώρα τών Ρωμαίων βάφτηκε
με το αίμα τών χριστιανών». Τή μετακίνηση τών αύτόχθονων κατοί
κων στή Νοτιοανατολική Μικρά Άσία περιγράφει ό ’Αρμένιος ιστο
ρικός Ματθαίος Εδέσσης: «Πλήθη λαού έφθαναν κατά χιλιάδες [...]
ήταν σάν άκρίδες, πού κάλυπταν τήν έπιφάνεια τής γής, ήταν περισσό
τεροι άπό τόν λαό πού οδήγησε ό Μωυσής μέσα άπο τήν Ερυθρά Θά
λασσα, περισσότεροι άπό τούς κόκκους τής ερήμου τού Σινά». Παράλ
ληλα οί έξανδραποδισμοί, ή θνησιμότητα, οί αιχμαλωσίες καί σ’ ενα
βαθμό ό προσηλυτισμός, μείωναν τό ελληνικό στοιχείο. Ό Σπύρος
Βρυώνης κατάρτισε πίνακες μέ τις πόλεις, χωριά καί επαρχίες, πού
ύπέστησαν καταστροφές, λεηλασίες, αιχμαλωσία, σφαγές ή πολιορκία.
Μετά τις καλές μέρες τής αύτοκρατορίας τής Νίκαιας καί του σουλτα
νάτου τών Σελτζούκων, οί τουρκικές κατακτήσεις θά έπιφέρουν σο
βαρά πλήγματα στούς βυζαντινούς θεσμούς. Μοιραία γιά τή βυζαντινή
κοινωνία κατέστη ή μακροχρόνια διαδικασία τής κατάκτησης, πού
έπέφερε τόν κλονισμό καί τήν έξάρθρωση. Ό μουσουλμανικός κρατικός
μηχανισμός θά άσκήσει διαβρωτική δύναμη στις χριστιανικές κοινότη
τες, στούς δεσμούς καί τά αισθήματα πού τις συνείχαν, καί θά προε
τοιμάσει τά μέλη τους γιά τή μεγάλη πολιτισμική μεταβολή. Τά πολι
τικά καί ιστορικά γεγονότα τών τουρκικών κατακτήσεων στή Μικρά
Άσία κατέστρεψαν τή βυζαντινή Εκκλησία, κυρίαρχο θεσμό τού κοι
νωνικού, οικονομικού καί θρησκευτικού βίου, έφόσον ή θρησκεία
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εκπροσωπούσε κάθε οψη της μεσαιωνικής κοινωνίας. Τον 15ο αί. επι
βίωναν μόνο 17 μητροπόλεις καί 3 επισκοπές, όταν κάποτε υπήρχαν
50 μητροπόλεις καί 400 επισκοπές. Ή οικονομική δύναμη των βυζα
ντινών θρησκευτικών δομών κατασχέθηκε άπό τούς Τούρκους καί έγι
νε ή οικονομική βάση του Ίσλάμ στήν ’Ανατολή.
Οί χριστιανοί τής ’Ανατολής άναζήτησαν τα αίτια για τις μεγάλες
στρατιωτικές καταστροφές. ’Άλλοι θεώρησαν ότι οί νίκες τών Τούρ
κων άποδείκνυαν τή θρησκευτική άνωτερότητα του Ίσλάμ άπέναντι
στον χριστιανισμό, άλλοι ερμήνευσαν τήν ήττα τών χριστιανών ως θεία
τιμωρία μιας κοινωνίας στερημένης άπό πίστη, ή άκόμη ότι ή προέλα
ση τού Ίσλάμ σήμαινε το τέλος τής άνθρώπινης ιστορίας. Πολλοί
άρκέστηκαν στήν προοπτική ότι «πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά
μας θά ’ναι». Ή χριστιανική κοινωνία μεταμορφώνεται μέ τήν άντικατάσταση τής χριστιανικής θρησκείας άπό τον ισλαμισμό καί τής έλληνικής γλώσσας άπό τήν τουρκική.
'Η άντικατάσταση ένύς παλαιού καί έξελιγμένου πολιτισμού άπό
αύτύν ένύς νεόφερτου λαού στήν πολυπληθέστερη καί άκμαιότερη πε
ριοχή τής Αύτοκρατορίας, είναι ένα φαινόμενο πού δύσκολα γίνεται
άποδεκτύ καί ξενίζει. Είναι όμως ένα άκόμη φαινόμενο στή μακριά
άλυσίδα τών πολιτισμικών άλλαγών πού έζησε ή Μεσόγειος καί ή Μέ
ση ’Ανατολή.
Ή πάλη μεταξύ τού Ίσλάμ καί τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας
είναι παλαιά. Γύρω στά μέσα τού 7ου αιώνα το Βυζάντιο θά ύποστεΐ
τήν πρώτη σημαντική συρρίκνωση μέ τήν άπώλεια τών μεγάλων επαρ
χιών τής Κυρηναϊκής, τής Αίγύπτου, τής Παλαιστίνης, τής Συρίας. Οί
αιώνες ωστόσο στούς οποίους επικεντρώνεται το βιβλίο τού Σπόρου
Βρυώνη, 11 ος-15ος, συνιστοΰν τήν κρίσιμη καμπή στήν ιστορική δια
δρομή τού έλληνισμοΰ καί συμπίπτουν μέ τήν τελευταία μεγάλη πολι
τική καί γεωγραφική του συρρίκνωση. "Ενας κύκλος πού άρχισε τον 7ο
αιώνα έρχεται νά κλείσει.
'Η μελέτη τού πολιτισμικού μετασχηματισμού ξεκίνα μέ τή διερεύνηση τής κατάστασης τής Μικράς ’Ασίας στις παραμονές τής τουρ
κικής κατάκτησης, πριν άπό τις εισβολές τών Σελτζούκων Τούρκων:
διοικητικό σύστημα, στρατιωτική, πολιτική, εκκλησιαστική καί κοι
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νωνική κατάσταση, απορρέουν άπό την πρωτεύουσα τής αύτοκρατορίας και φανερώνουν τούς στενούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη.
Κατά τη διάρκεια τού 10ου καί 11ου αί. έπισημαίνεται οικονομική καί
πληθυσμιακή άκμή καί σταθερότητα. Ή κυρίαρχη γλώσσα τής Δυ
τικής, Κεντρικής καί ’Ανατολικής Μικρας ’Ασίας ήταν ή ελληνική, καί
ή κυρίαρχη θρησκεία άκολουθοΰσε το δόγμα τής βυζαντινής ’Ορθόδο
ξης ’Εκκλησίας. Μόνον στις περιοχές άνατολικά άπο την Καππαδοκία,
το ελληνικό στοιχείο, αν καί παρόν, ήταν άδύναμο σέ σύγκριση μέ τα
μή ελληνόφωνα καί ορθόδοξα στοιχεία: τούς Κούρδους, Γεωργιανούς,
Λαζούς, Σύρους, ’Αρμένιους. Αύτή ή διαπίστωση, δτι το ελληνικό πο
λιτισμικό στοιχείο ήταν ποσοτικά καί ποιοτικά τό κυρίαρχο, καθιστά
τόν έξισλαμισμό μεΐζον θέμα έρευνας, εφόσον έπρόκειτο για μία
ισχυρή καί ζωντανή κοινωνία πού άφομοιώθηκε.
Μέ την άνάλυση των έσωτερικών έξελίξεων στό Βυζάντιο άπό τό
1025 έως τό κορυφαίο γεγονός τής ήττας των Βυζαντινών στό Ματζικέρτ τό 1071, τονίζεται ό άδυσώπητος άνταγωνισμός άνάμεσα στην
άριστοκρατία των άξιωματούχων τής πρωτεύουσας καί στούς εκπρο
σώπους τής στρατιωτικής άριστοκρατίας καί μεγάλους γαιοκτήμονες
τής έπαρχίας. ’Αδιαφορώντας γιά τό τίμημα άλληλομάχονταν για την
κατάκτηση τής εξουσίας καί κάθε σύρραξη άπογύμνωνε τα σύνορα άπό
τις στρατιωτικές δυνάμεις, άναγκάζοντας την αύτοκρατορία να προ
στρέχει συνεχώς σέ ξένους μισθοφόρους. ’Από τη διαμάχη αύτή θά
έπωφεληθοΰν οί Τούρκοι επιδρομείς, ένώ ή συνακόλουθη οικονομική
παρακμή θά διευκολύνει τις δυσμενείς έξελίξεις πού οδήγησαν στην
καταστροφή τού Ματζικέρτ. "Οπως χαρακτηριστικά έπισημαίνει ό
συγγραφέας, ή περιγραφή τής τύφλωσης τού Ρωμανού Διογένη στό
ίδιο τό έδαφος τής ’Ανατολής πού προσπάθησε τόσο γενναία καί τόσο
μάταια νά υπερασπίσει, άποτελεί ταιριαστή τελική σκηνή στό δράμα
τής πολιτικής κατάρρευσης τού μεσαιωνικού ελληνισμού στήν εστία
του, τή Μικρά ’Ασία. Στις παραμονές τής ήττας, ό ιστορικός καί αύτόπτης μάρτυρας Άτταλειάτης περιγράφει τήν παρακμή τού βυζαντινού
στρατού. Διαλυμένος στρατός, άνυπάκοοι μισθοφόροι καί εθνικιστικές
αντιπαραθέσεις άνάμεσα σέ "Ελληνες, Σύρους καί ’Αρμένιους, διευκό
λυναν τά τουρκομανικά φύλα στή διείσδυσή τους στις κεντρικές πε
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ριοχές τής Μικράς ’Ασίας. Ή περιοχή βρέθηκε άποδυναμωμένη άπό
τις συνεχείς έπιδρομές καί λεηλασίες, άπομονωμένη άπο το κέντρο του
πολιτισμού της, την Κωνσταντινούπολη, καί άποστερημένη άπο την
εκκλησιαστική της ήγεσία. Κάτω άπ’ αύτές τις συνθήκες ήταν ώριμη
νά άφομοιωθεΐ άπο τήν ίσλαμική κοινωνία, έργο πού έπιτέλεσαν σέ με
γάλο βαθμό τα ίσλαμικά ιδρύματα -κυρίως οί δερβίσηδες- ύποστηριζόμενα πολιτικά καί οικονομικά άπο τις τουρκικές άρχές.
Παρά τά διάφορα μέτρα πού πήραν οί Βυζαντινοί γιά τή διατήρηση
του χριστιανισμού, ή πολιτική νίκη τού μωαμεθανισμού άποδείχθηκε 6
πιο άποφασιστικός παράγοντας γιά τήν πολιτισμική μεταβολή.’Άν
στήν άνώτερη τουρκική κοινωνία τής Μικράς ’Ασίας έπικράτησαν τά
ίσλαμικά χαρακτηριστικά καί ή έπίσημη έ'κφρασή της ήταν μουσουλ
μανική, ή λαϊκή της δμως μορφή είχε έντονα βυζαντινά στοιχεία, ιδι
αίτερα στή ζωή τής υπαίθρου καί στις άστικές παραδόσεις των τεχνών
καί τού έμπορίου. Σημαντικές ήταν οί επιπτώσεις άπο τήν επιβίωση
τής οικονομικής βυζαντινής ζωής στή διαμόρφωση τού τουρκικού φο
ρολογικού συστήματος καί τής διοίκησης, ενώ ή ’Εκκλησία λειτούργη
σε, μέχρις ένός σημείου, ως στήριγμα τού χριστιανικού λαϊκού πολιτι
σμού. Ή άφομοιωμένη βυζαντινή κοινωνία άποτέλεσε ένα βασικό συ
στατικό στοιχείο στή διαμόρφωση τού λαϊκού πολιτισμού τής τουρ
κικής ’Ανατολής.
Ή εύρύτητα τού θέματος, ή συνθετική διάρθρωση καί ή μεθοδική
του διαπραγμάτευση κατέστησαν το βιβλίο τού Σπύρου Βρυώνη διά
σημο στούς έπιστημονικούς κύκλους. Περισσότερες άπο είκοσι βιβλιο
κρισίες δημοσιεύθηκαν γιά το έργο χαρακτηρίζοντας το «μεγάλο [...]
μνημειώδες επίτευγμα [...] σταθμό στήν ιστοριογραφία», χωρίς βέβαια
νά λείψουν οί μικρές ή καί μικρόψυχες άντιρρήσεις. Ό ίδιος το θεωρεί
άναπόσπαστο μέρος τής προσωπικής του έπιστημονικής ώρίμανσης,
πού τού άνοιξε τή θύρα τής πνευματικής άνάπτυξης. ’Απευθυνόμενος
στον Πρόλογο τής ελληνικής έκδοσης στις νεότερες γενιές τών έπιστημόνων πού θά άσχοληθοΰν μέ τον μεγάλο πολιτισμικό μεταχηματισμό,
επωφελούμενοι άπο το νέο σημαντικό υλικό πού διαρκώς έρχεται στο
φώς, ό Σπύρος Βρυώνης τούς συμβουλεύει, εκτός άπό τά έπιστημονικά
έφόδια, νά έχουν καί τήν άγάπη πού έξασφαλίζει τήν άφοσίωση στήν
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ερευνά. "Ας μου έπιτρέψει να προσθέσω και το πάθος. Για τον Βρυώνη
ή βυζαντινή, σελτζουκική και οθωμανική Μικρά Άσία ήταν ή πρώτη
άγάπη πού ποτέ δεν εφυγε άπύ κοντά του. Το ελληνικό κοινό, πάντα
εύαίσθητο στις μνήμες τής Μικράς ’Ασίας, εχει πλέον τη δυνατότητα
να διαβάσει στη γλώσσα του ενα μεγάλο ιστορικό βιβλίο.
ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΕΑ

Georges Drettas, Aspects pontiques, Association de recherches pluridisci
plinaires, ΙΙαρίσι 1997, σσ. XXVIII + 790.
This peculiarly titled volume is largely a grammar of the Pontic dialect of
Greek as it is spoken today in Greece. At last, more than seventy years after
their expulsion from their homeland, we have a comprehensive, reliable
and systematically presented description of the language of the Pontic
Greeks which will enable Pontiologist working on particular subdialects to
see what distinguishes them from the generality.
Drettas’ study is a complement to R.M. Dawkins’ study of the
Cappadocian dialects, Modern Greek in Asia Minor (Cambridge, 1916).
Between them, these two books provide a comprehensive description of the
chief Greek dialects of Asia Minor. Dawkins carried out his linguistic
fieldwork in Cappadocia in 1909-1911, at a crucial juncture shortly before
the Orthodox Christians of the region were expelled and scattered in
various parts of Greece, where their dialects gradually died out. In 1914
Dawkins began fieldwork in Pontus. «When I was caught up by the
outbreak of the war in 1914», he wrote later in an unpublished memoir, «I
was beginning what I hoped to be a series of visits to Pontus for the purpose
of a similar book on Pontic; it has always been a deep regret to me that this
was made impossible». The outbreak of the First World War forced him to
leave Turkey, where he was never to return. At the same time the Christians
of Pontus, both Orthodox and Armenian, began the ten years of their trials
and tribulations which culminated in the Armenian genocide and the
forcible removal of the Orthodox Christians to Greece. It is tragically
significant that whereas the linguistic material collected by Dawkins, and

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

