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I

Τοΰ δημώδους ασματος «τοΰ Κάστρου τής Ώριας», ώς συνήθως είναι τοϋτο
γνωστόν, υπάρχουν συγκεντρωμένοι εις τό Λαογραφικόν Άρχεϊον τής 'Ακαδημίας
149 καταγραφαί, προερχόμεναι έξ όλου τοΰ ελληνικού κόσμου, ήτοι από ιής Μ. 'Ασίας
(Πόντου και Καππαδοκίας) άπ' ανατολών μέχρι των 'Ιονίων νήσων προς δυσμάς
και τής 'Ηπείρου, τής Μακεδονίας και τής Θράκης από βορρά μέχρι τής Κρήτης,
τής Δωδεκανήσου και τής Κύπρου προς νότον.

Ύπόθεσις τοΰ τραγουδιού τούτου είναι ή εκπόρθησις δυσαλώτου κάστρου,
τού Κάστρου τής Ώριας, υπό των πολιορκοΰντων αυτό Τούρκων ή Σαρακηνών
δια δόλου υπό εξισλαμισμένου χριστιανού εις τόν όποιον ό αρχηγός τών πολιορκη-
τών υπόσχεται ώς γέρας την ώραίαν κόρην, άρχηγόν τής αμύνης τοΰ Κάστρου. Ή
ήρωϊς αύτη κατά την στιγμήν τής καταλήψεως τοΰ Κάστρου ερρίφ&η !κ τοΰ τείχους,
θέσασα οΰτω τέλος εις την ζωήν της.

Τοΰ ασματος παρατίθενται κατωτέρω (Μέρ. II, σ. 28-32) τέσσαρες παραλλα-
γαί, τών οποίων αί δύο εκ Μικρας 'Ασίας (Καππαδοκίας και Πόντου), αϊ δέ Ιτεραι
εκ τής ηπειρωτικής Ελλάδος (Θεσσαλίας) και τής νήσου Σύμης τής Δωδεκανήσου.
Α) Κοινά στοιχεία εις πάσας σχεδόν τάς καταγραφάς τοΰ ςίσματος είναι:
α) Τό δ'νομα τοΰ Κάστρου, ή ισχυρά δχύρωσίς του και ή μακρά, επί 12 ετη,
εις μάτην πολιορκία του υπό Τούρκων ή Σαρακηνών.

β) Ή άλωσις τοΰ φρουρίου τούτου δια δόλου υπό εξισλαμισμένου χρι-
στιανού, όστις μετημφιέσθη εις εγκυον γυναίκα ή καλόγερον με άμοιβήν του από
τόν Άμιράν ή Σουλτάνον δια τό κατόρθωμά του τούτο την ώραίαν κόρην τοΰ
Κάστρου.

γ) Τό τραγικόν τέλος τής κόρης, δηλαδή τής κατακρημνίσεώς της εκ τών επί
τοΰ τείχους πύργων, ότε αυτη αντελήφθη τό Κάστρον της καταληφθέν υπό
τοΰ εχθροΰ.
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α) "Ονομα τοΰ πολιορκου μενού Κάστρου καί όχΰρωοις αυτού.

1) Εις τάς πλείστας των παραλλαγών, πλην των εκ Καππαδοκίας, τό εν πο-
λιορκία διατελούν οχυρόν αναφέρεται ως Κάστρο τής Ώριας ή της Ούριας και
Οΰργιάς (Μακεδονία, "Ηπειρος, Στερεά Ελλάς, Πελοπόννησος, 'Ιόνιοι νήσοι), συν-
δεόμενον οΰτω προς νεανίδα Ώριάν, βασίλισσαν και ύπερασπιστήν αυτού.

Παραλλήλως πρός τό όνομα τούτο λέγεται τό δχυρόν εις τινας τόπους καί
Κάατρο τής Όβριάς, τής Ούβριάς καί τής Έβριάς (Χίος, Δυτ. Μακεδονία), τον Μου-
ριά (Μακεδονία), τής Μονργιάς, τής Μοριάς (Δυτ. Μακεδονία), τοΰ Μοριά (Δυτ. Μα-
κεδονία, Σαμοθράκη), της Μηδκιάς καί Μηδιάς (Ρόδος), τής Σούδας (Κρήτη), τής
Σταύρος (Εύβοια), τής Σουριάς (Ρόδος, Σύμη, Νίσυρος, Μεγίστη (Καστελλόριζον),
Νάξος, 'Ιόνιοι νήσοι), τής Σνργιας (Χίος), τού Πυλιον (Κως), το' Ρουμπιλιάς τον
κάστρου (Δυτ. Θράκη) κλπ. '

Έκ των μικρασιατικών παραλλαγών: α) εις τάς εκ Πόντου (Ίνέπολις) τό
κάστρο λέγεται της Ώριας ή Ώργιάς, πλην μιας εκ Κρώμνης ένθα : τον "Ηλ ή τής
Γήλςχο κάστρο2· β) εις τάς καππαδοκικάς φέρεται ως Κάοτρο της (τον, τους) Μαροϋ
ή Μαρονς (Άνακού, Σινασός, Τζαλέλα, Ποτάμια)8 πλην μιας εις ην λέγεται
της χήρας το κάοτρο· 4 γ) εις τάς εκ Δυτ. Μικρδς 'Ασίας φέρεται : της Στεριάς ή
Στεργιάς το κάατρο (Πέργαμος, Νίκαια;).

Έκ τούτων τό ό'νομα Κάστρο της Ώριας εις τό ασμα είναι τό πλέον σύνηθες,
εξαιρέσει τών παραλλαγών εκ Καππαδοκίας ένθα λέγεται Κάστρον της (τον, τους) Μα-
ροϋη Μαρονς. Αί λοιπαί δνομασίαι, ως ανωτέρω : Κάστρο τής Μοριάς, τής Μοργιάς,
τής Μουργιάς, τού Μοριά, τού Μουριά, τής Όβριάς καί Ουβριάς προήλθον ευ-
κόλως εκ τού ονόματος Ωριά, τό δέ τής Σουριάς εκ τής συνεκφοράς τού (ς), τής γε-
νικής τοΰ άρθρου της, μετά τού τύπου Ούριας (Ώριας)' τής - Ούριας }τή σ -Ούριας)
Σονριας5 ή παρετυμολογίας τοΰ Ουριά πρός τό όνομα Σουριά (Συρία). Τέλος

1 Βλ. καί παρά S. Baud-Bovy, La chanson populaire grecque du Dodécanèse. I. Les
textes, Paris 1936, a. 276.

2 Περ. Τριανταφνλλίδον, Οί Φυγάδες, εν 'Αθήναις 1870, σ. 32.

8 Είς την έξέτασιν ενταύθα του άσματος ελήφθησαν ύπ' όψιν καί παραλλαγαί ανέκδο-
τοι, ύπάρχουσαι είς τό «Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών», ύπό τήν διεύθυνσιν τής Κας
Μέλπως Μερλιέ.

4 Άναατ. ΆΧεκτορίδον, "Ασματα Καππαδοκικά, Δελτ. Ίστ. Έθνολ. Έταιρ., τόμ. 1 (1883-

84) σ. 727, άρ. Θ'.

6 Οΰτω καί τό τοπωνύμιον Σίτανος εν Κρήττ) εκ τής συνεκφοράς τοΰ ονόματος μετά

τής προθέσεως είς' εΙς-Ίτανον) Σίτανον. (βλ. είς περ. Μΰσων, τόμ. Α' (1932) σ. 198, άρ. 18). Περί

τής προσκολλήσεως συμφώνων έν τη άρχή λέξεων μεθ' ών καί σ έκ προθέσεων είς, προς ή
τοΰ άρθρου της, τούς, τάς, είς λέξεις όμως άπό συμφιόνου άρχομένας, βλ. Γεώργ. Ν. Χα-
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άλλα ονόματα εκ τής συνδέσεως τής ήρωίδος προς τοπικά κάστρα, ώς τής Σκύρου,
τής Σούδας, τοΰ Πυλιοΰ κ.ά.

2) Εις πάσας εν γένει τάς καταγραφάς τοΰ οίσματος εξαίρεται ή ισχυρά οχύ-
ρωσις τοΰ Κάστρου μέ διπλούν και τριπλούν τείχος και «σαράντα πύργους» επ'αυ-
τού, χαρακτηριζομένου τούτου ώς άπορθήτου. Χαρακτηρίζεται οΰτω Κάστρο «άπα-
ράδοτο, ασάλευτο» και άπαρτον υπό τοΰ εχθρού.

— Διπλόν, τριπλον χτισμένον μολνβόχτιστο,
οίδερον καρφωμένο και άπαράδιτον 1.

— Κάστρο θεμελιωμένο, κάστρο ξακουστό
σαράντα πύργους είχε άσημόχυτους

κι Άλλους σαρανταπέντε μαλαμόχυτους 2.

— Γύρου τριγύρον πύργοι με τά σίδερα,
μαλαματένιες πόρτες τσ άργυροκλειδιά '.

— Τρίδιπλοι ητον οι πύργοι κι ολο σίδερα·

οι πόρτες &τζαλένιες και τά κλειδιά αργυρά

— Τριγύρω γύρω πύργος μαρμαρόχτιστος
με σιδερένιες πόρτες, μ' αργυρά κλειδιά1.

β) Πολιορκία και δλωσις τοΰ Κάστρου δια δόλου.

1. Οί πολιορκοΰντες τό όχυρόν τούτο είναι οί Τούρκοι (Τούρκος, Τουρκιά) ή
οι Σαρακηνοί. Εις τινας, ελαχίστας, παραλλαγάς (Καππαδοκικάς, Πόντικας και εξ
Ηπείρου) οΰτοι δεν αναφέρονται συγκεκριμένως, διό αντί τής λ. Τούρκοι «Τούρ-
κοι τό πολεμούνε χρόνια δώδεκα» ή «Τούρκος τό τρουγιουρίζει χρόνους δώδεκα»
λέγεται αορίστως «χίλιοι τό πολεμούσαν χρόνους δώδεκα».

Εις παραλλαγάς εκ Χίου (Καμπιά, Βίκι), Κερκύρας (Άργυράδες), Νισύρου

τζιδάκιν εις Έπιστ. Έπετηρ. toö Πανεπ 'Αθηνών, τόμ. ΙΕ'-ΙΖ' (1920-21) σ. 35-36= Γλωσσο-
λογικού Έρευναι, τόμ. Α', εν 'Αθήναις 1934, σ 432-33. Άφοΰ οϋτως εσχηματίσθη ό τΰπος
Σουριάς, ήτο πλέον εϋκολον «τό Κάστρο της Σουριάς» νά θεωρηθή ώς κάστρον τής Συρίας
και νά συνδεθή τό ονομα πρός την Συρίαν. 'Υπό του Δ· Χαβιαρά εν Λαογρ., τόμ. 2 (1910-11)
σ. 557 εξ., 566 εξ., είτα δέ και υπό του Σίμ. Μενάρδου έν Λαογρ. 8 (1921-25) σ. 187-188 ύπε-
σιηρίχθη άνηθέτως οτι τό άρχικόν όνομα ήτο: κάοτρον της Σνριας έκ τοΰ οποίου προήλθεν ή
ονομασία: κάστρον τής 'Ωριάς.

1 Γ. Παχτίκον, Δημώδη ελληνικά αίματα τής Μικράς 'Ασίας, 'Αθήναι 1905, σ. 7,
άρ. 4, στ. 3-4, (Σινασός Καππαδοκίας).

2 Άϋ·. Οίκονομΐδου, Τραγούδια τοΰ 'Ολύμπου, έν 'Αθήναις 1881, σ. 15, άρ. 10, στ. 3-5.

8 A.A. άρ. 411, σ. 17, στ. 3-4 (Νένητα Χίου" συλλ. Κ Κανελλάκη).

4 A.A. "Υλη, άρ. 61, στ. 3-4 (Κέρκυρα).

5 Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 12 (1946) σ. 144 -45, άρ. 17, στ. 9-10 (Ίνέπολις Πόντου).
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καί Σύμης προστίθενται παρά τους Τούρκους ως πολιορκηταί και οί Σαρακηνοί.

Τούρκοι το πολεμούσα χρόνους δώδεκα
κι άλλους δεκατεσσάρονς οι Σαρακηνοί.1

2. Ή πολιορκία παρετείνετο επί 12 έτη χωρίς να δύναται να κατορθωθη ή
κατάληψις τοΰ κάστρου. Τότε παρουσιάζεται εις τόν άρχηγόν των πολιορκητών,
τον Άμιράν ή τόν Σουλτάνον, ενας εκ τών στρατιωτών του, Τούρκος, πρώην
χριστιανός.

—"Ενας μικρός Τουρκίταος (ή -τσης) ρωμιογνριστος*.

—"Ενα μικρό Τουρκάκι ρωμιουγύρισμα (Χαλκιδική), ρωμιογέννητο

ή ρωμιογενής, ρωμιογεννητης, ή
—"Εναμ μικρόν Τουρκάκι, μιας Ρωμιάς παίδι
στον Άμιράν τον πάει στοσ Σονρτάνον τον *.

Ενα γιανιτσαράκι, τουρκάκι (ή παλληκαράκι) μιας ρωμιάς παιδί*· λέγεται έτι
«τσάι μιας Έβριάς κονλοντσι, μάϊσαας παιδί» (Χίος) κλπ. *.

Ό άρνησίθρηκος οΰτος, παρουσιασθείς εις τόν άρχηγον τών επιτιθεμένων,
προτείνει εις αυτόν τήν βοήθειάν του δια την εκπολιόρκησιν τοΰ φρουρίου, ζητεί
δε συγχρόνως με εμφαντικόν τρόπον καί διαπραγματεύεται μετ' αυτοϋ τήν άμοι-
βήν του.

Μά 'νας μικρός τονρκάκης, 'νας γενίτζαρος
εΐπεν είς τον αφέντη τ'. '•'"Αι αφέντη μον
κ' εγ' αν πάρω το κάστρο, τι εΐν' τά δώρα μον;»
— « Ξανϋά, ξανϋά κοράσι' ας εΐν οί σκλάβες σον,
τά 'μοφα παλληκάρι' ας εΐν' οι δονλοι σον,
και τήν Μαρον πον λέν , äs εΐν γυναίκα σου».'

1 Βλ. Μιχ. Χαβιαρά, Περί τοΰ κάστρου τής Σουριάς. Λαογρ. 2 (1910-11) σ. 572, στ. 4-5,
σ. 573, άρ. 2, στ. 3 4.

* Κ. Άλεξιάδον, Δημώδη $σματα Ίνεπόλεως. Άρχ. Πόντου, τόμ. 12 (1946) σ. 144-45,
άρ. 17, στ. 12. Λ.Α. άρ. 1141, σ. 82-83, στ. 2 (Ίνέπολις Πόντου. Μαρ. Λιουδάκι, 1938).
Ποντιακά Φύλλα, ετ. 1 (1936) άρ. φΰλλ. 1, σ. 26-27, στ. 8.

* Βλ. Μιχ. Χαβιαρά, ενθ' άνωτέρω, σ. 572, στ. 6-7.

4 Είς τάς καππαδοκικάς γίνεται λόγος απλώς περί στρατιώτου.

Κ' ενας άπ' τους στρατιώτης εκανκήοτηνε'
αν πάρω 'γά> το Κάοτρο τί ειν' τά δώρά μον ;
(Γ- Παχτίκον, Δημώδη ελληνικά Άσματα τής Μ. 'Ασίας, 'Αθήναι 1905, σ. 7, άρ. 4, στ. 7-8).

5 Ί. Σαοαντίδου 'Αρχελάου, Ή Σινασός, έν'Αθήναις 1899, σ. 168-69, άρ. θ', στ. 8-13.
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Κ' ενα μικρό Τουρκάκι και ρωμιογενη
στο βασιλιά πηγαίνει και τομ προσκυνεί.

— «'Αφέντη, βασιλιά μου και σουλτάνε μου,

αμ πάρω "γώ το κάστρο τί είν' το τάμα σου »;

— « Χίλια φλωριά σοϋ δίνω, δώδεκ'αλόγα
και δυο σπαθιά.....1

Εις τάς πλείστας των παραλλαγών ό άναλαβών την παράδοσιν τοΰ Κάστρου
εις τόν σουλτάνον είναι νέος Τούρκος, πρώην χριστιανός. Οΰτω λέγεται «ενας μικρός
τουρκίτσος, ρωμιογύριστος» είς παραλλ. εκ Πόντου*, «ρωμιουγύρισμα» *, «ρωμιάς
παιδί»4 είς παραλλαγάς εκ Αυτ. Θράκης καί Μακεδονίας· «ρουμιογέννητο και ρω-
μιογέννητο» ' εις παραλλ. τής 'Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας· «ρωμιογενής καί ρω-,,
μιογεννητής» ' είς Πελοπόννησον· «βρωμογεννήτηςΤ είς παραλλ. από την Βασί-

1 A.A. άρ. 484, σ. 72-75, στ. 5 έξ (Κυνουρία, συλλ. Ν. Βέη).

2 A.A. "Υλη άρ. 88=Λ.Α. άρ. 31, σ· 114, άρ. 9 (Κεράσους Πόντου). 27. Τριανταφνλλί-
δου, Οί Φυγάδες, έν 'Αθήναις 1870, σ. 30 (Κορδύλη (Άτξάκαλε). Παντ. Μελανοφρνδου, Ή εν
Πόντιρ έλλ^νική γλώσσα, Βατούμ 1910, σ. 51. Ποντιακά φύλλα, ετ. 1 (1936) άρ. φ. 1,
σ. 26-27. Άρχ. Πόντου, τόμ. 12 (1946) σ. 144-45, άρ. 17 (Ίνέπολις). f

* A.A. άρ. 1499, στ. 3, στ. 9 (Καρωτή Διδυμοτείχου. Συλλ. Ξανθάκη 1922). Μακεδ.
Ήμερολ., τόμ. 4 (1911) σ· 224, στ. 5 καί Ίω. Πέτοη, Συλλογή άνεκδότων δημ. ασμάτων Μακεδο-
νίας κλπ., Θεσσαλονίκη 1930, σ. 28, άρ. 32 (Χαλκιδική). Πανδώρα, τόμ. KB' (1872) σ. 495, στ.

3 (Σέρβια Δυτ. Μακεδονίας). A.A. άρ. 61, σ. 13 (Άνασελίτσα Δυτ. Μακεδ.). A.A. άρ. 1430β, σ. 31,
στ. 6 (Σιάτιστα. Κ. Μπέντας 1939). Θεσσαλ. Χρονικά, τόμ. Β' (1931) σ. 14, άρ. 9, στ. 3
(Τύρναβος). Arn. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae I860, σ. 364-65, άρ. 485, στ. 5 (Θάσος).

4 A.A. άρ. 386, σ.69, στ. 4 (Θεσσαλονίκη. Χ. Γουγούσης). Λ Α. άρ. 1378Α', σ. 22, στ. 6
(Καπλάνι Πυλίας. Γεωργία Ταρσούλη, 1939). Ζωγρ. Άγών, τόμ. Α' (1891) σ. 395, άρ. 13. Λαογρ.,
τόμ. 2 (1910-11) σ. 573, άρ. 2, στ. 5 (Νίσυρος). Παν Α. Γνεντοΰ, Τραγούδια δημοτικά τής Ρό-
δου. 'Αλεξάνδρεια 1926, σ. 76, στ. 3. Λαογρ., τόμ. 2 (1910-11) σ. 572, άρ. 1, στ. 6 (Σύμη) κ.α.

4 Γ. Χασιώτον, Συλλογή τών κατά την "Ήπειρον δημ. ασμάτων, έν 'Αθήναις 1866, σ.115-
116, άρ. 39, στ. 7. Πανδώρα, ετ. KB' (1872) σ 551, στ. 6 (Δρόβιανη). A.A. άρ. 1665Β', σ. 51, στ.

6 (Γλίνα Δρόπολης 'Αργυροκάστρου. Δημ. Οίκονομίδης, 1951). Ά&αν. Οίκονομίδον, Τραγούδια
τοΰ 'Ολύμπου, 'Αθήναι 1881, σ. 15, άρ. 10, στ. 8.

« Πανδώρα, ετ. KB' (1872) σ.481, άρ. 1 στ. 6, άρ. 2 στ. 4 (Μάνη). Λ.Α. άρ. 484, σ. 72-75
(Κυνουρία, συλλ. Ν. Βέη). Λ.Α. άρ. 737, σ. 16-17, στ. 4 (Καμάραι Έρινεοϋ). Λ.Α. άρ. 1474, σ. 323,
στ. 6 (Μανιάκι. Μαγδαληνή Τσάκωνα, 1938).

7 Λ.Α. άρ. 1122, σ. 343, στ. 4 (συλλ. Βίτας Ξανθάκη, 1937). Ή λέξις ενταύθα προφανώς
παρεφθαρμέχη έκ τής λ. ρωμιογεννήτης.
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λειαν Κυρήνειας Κύπρου· «μάισσας παιδί» εις Ρόδον Κέρκυραν (Άργυράδες)
Χίον (Νένητα, Καμπιά) * κ. α. «Όβριάς παιδί» έν Κρήτη4, «παπά σκυλί» εις
Κεφαλληνίαν (Κορωνοί) «παπά παιδί» (Βάλτες Κεφαλληνίας)β.

3) Μεταμφίεσις τοΰ προδότου.

Ό υποσχεθείς τήν παράδοσιν τοΰ Κάστρου, αφού ερρυθμίσθη οΰτω τό ζή-
τημα τής αμοιβής του, ήτοι μεταξύ άλλων να λάβη και τήν ώραίαν κόρην τοΰ κά-
στρου, μεταμφιέζεται κατά ιάς περισσοτέρας τών παραλλαγών εις έγκυον γυναίκα,
έρχεται δ' ουτω κάτω τοΰ τείχους καί παρακαλεί, όπως γίνη δεκτή εντός τού
κάστρου, ινα γέννηση τό παιδί.

Κ' ενα μικρό τονρκάκι ρωμιογύριστο,
μαξιλαράκι βάλλει στην κοιλίτσα τον
αδράχτι και σφοντύλι κάμει κ ερχεται
και τριγυρνά τον πύργο και μοιριολογά.
«"Ανοιξε κάστρον, κόρη, νά 'μπω, νά λευτερωθώ"1.

Εις ετερον κύκλον παραλλαγών εκ Θεσσαλίας (Τσαρίτσανης)8, Άμπελακίων
καί Τυρνάβου Κυνουρίας Θάσου ", Χαλκιδικής 12 κλπ. αναφέρεται, ότι ο προδότης

1 Γερ. Δρακίδον, Ροδιακά, 'Αθήναι 1937, σ. 98, στ. 5. Δ Α. άρ. 1568, σ. 389-90, άρ. 9,
στ. 5 (Ρόδοε. Χ.Ι. Παπαχριστοδούλου, 1932).

2 Λαογρ., τόμ. 9 (1926-28) σ. 184-85, στ. 7 (Γερ. Σαλβάνος).

' Λ.Α.άρ. 411, σ. 17, στ. 5(Κ Κανελλάκης). Η. Pemot, Rapport sur une mission scien-
tifique en Turquie, σ. [176] 64, άρ 48, στ. 6 (Nouvelles Archives des Missions Scienti-
fiques, t. XI (1903).

4 Δημ. Βουτετάκη, Τραγούδια Κρητικά, Χανιά 1904, σ. 62, άρ. 117, στ. 5. «μά 'να σκνλϊ
Ρωμιάκι, μιας Όβριάς παιδί».

* Othon Rieman, Recherches archéologiques sur les îles Ioniennes, II, Céphalonie,
Paris 1879, σ. 53 σημ. 1, στ. 9.

"Άντ. Μηλιαράκη, Γεωγραφία πολιτική νέα καί αρχαία τοΰ νομοϋ Κεφαλληνίας, 'Αθή-
ναι 1890, σ. 180, στ. 6.

' Λ.Α. άρ. 1141, σ. 82, στ. 5-9 (Ίνέπολις Πόντου. Μαρία Λιουδάκι, 1938) κ.α.

' Βλ. κατωτ. Μέρ. II, σ. 29-30, άρ. Γ'.

8 Κρητ. "Αστήρ, ει. Β'(1908) ο. 334, άρ. 43. Θεσσαλ. Χρονικά, τόμ. Β' (1931), σ. 14,

άρ. 9, στ. 11-15.

10 Λ. Α. άρ. 484, σ. 72-75 (συλλ. Ν. Βέη).

11 Λ. Α. άρ. 393, σ. 28, στ. 6 7 (Ν. Βενετός). Arn. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα,

Lipsiae 1860, σ. 364-65, άρ. 485, στ. 5-6.

13 Βαα. Κνπαρίσοη, Τραγούδια τής Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1940, σ. 69-70, άρ. 208,

στ. 15.
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εφόρεσε ράσον καλογέρου καί υπό τήν μορφήν ταύτην, ως μοναχός, ζητεί ομοίως
να ανοίξουν είς αυτόν να είσέλθη εντός τοΰ κάστρου.

Καλογεράκ' έγίνη, ράσα 'φόρεσε,
πάγει στην πόρταν, κλαίει, πέφτει, προσκυνεί·
κλαίει και γονατίζει και παρακαλεί.
"Ανοιξε, άνοιξε πόρτα, πόρτα τής Ώριας1.

Εις τάς καππαδοκικάς παραλλαγάς δεν άπαντα τό επεισόδιον τής μεταμφιέ-
σεως. Ό χρησιμοποιών τόν δόλον παρουσιάζεται ενταύθα κάτωθεν τοΰ τείχους,
ώς χριστιανός βεβαίως, καί παρακαλεί τήν κόρην, βασίλισσαν τοΰ κάστρου, όπως
επιτρέψη ε'ιζ αυτόν τήν είσοδον πρός διανυκτέρευσιν.

"Ανοιξε, Μάρον μάνοιξε, δ ξένος νά 'μπη,
τη νύχτα τ να περάση, νά μη σκοτω&ή 2.

Ή κόρη, ή Ώρια ή ή Μάρου, αρχηγός προφανώς τής αμύνης τοΰ δχυροΰ,
θεωρεί τόν κινούμενον κάτωθεν τοΰ τείχους (καλόγερον, γυναίκα έγκυον ή ξένον)
ύποπτον, ως εχθρόν, Τοΰρκον, διό τοΰ απευθύνει ά'νωθεν σχετικάς ανακριτικός ερω-
τήσεις· τέλος όμως πείθεται υπό τοΰ μετημφιεσμένου τούτου οτι δεν είναι εχθρός
και οτι πράγματι ζητεί φιλοξενίαν, οΰτω δέ ανοίγεται ή θύρα. Πάραυτα εφορμά
μαζί του εντός τοΰ Κάστρου και δ παραμονεύων εκεί εχθρικός στρατός- (βλ. κατω-
τέρω άσματα: Μέρ. II, σ. 28-32).

Τό Κάστρον ούτω καταλαμβάνεται εξ εφόδου καί επακολουθεί σφαγή, αρπαγή
λαφυραγωγία καί αιχμαλωσία. Ή κόρη, ή Ώρια ή ή Μάρου, τελευταίος υπερασπι-
στής αυτού, ευρισκομένη επί πύργου τοΰ τείχους καί επομένως μέχρι τής στιγμής
ταύτης μετέχουσα τής άμύνης, βλέπει έκπληκτος τήν αίφνιδίαν, χωρίς νά τήν περι-
μένη, πτώσιν τού άπαραδότου, άπορθήτου, επί δώδεκα έτη Κάστρου της.

Κατά τήν τραγικήν αυτήν στιγμήν τής καταστροφής, ενώ δ εχθρός είχεν επι-
δοθή είς τήν διαρπαγήν, δ δέ εξαπατήσας τήν Ώριάν ή τήν Μαροΰ, ήρχετο δια νά
νά τήν συλλάβη, αύτη

έ'βγαλε τά τζεγκιά της, τσάρονχα φορεί,
εβγαλε τη ζωστρή της, ράμμα ζώνεται-
*ς τους πύργους ανατρέχει καί μοιριολογά.
«Τό κάατρο μ σαν επάρτη, τί ϋέλ' τήν ζωήv.r>>
και κάτω εκρημίστην κ εακοτώ&ηκε *.

1 Βλ. καί κατωτ. είς Μέρ. II, σ. 31, άρ. Γ', στ. 16 19.

3 Βλ. καί κατωτ. είς Μέρ. II, σ. 29, άρ. Α', στ. 19-20.

* Ί Σαραντίδον 'Αρχελάου, "Η Σινασός, εν 'Αθήναις 1899, <J. 168-69, άρ. θ', βλ. καί
κατωτ., σ. 29,
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Θάνατος τής κόρης, αρχηγού τοΰ κάστρου, δια κατακρημνίσεως αυτής εκ τού
τείχους ή τού πύργου αναφέρεται πλην των καππαδοκικών (Σινασοΰ)1 καί είς πα-
ραλλαγάς εκ Δωδεκανήσου, Δυτ. Μακεδονίας καί Θεσσαλίας. Είς τάς περισσοτέρας
τών παραλλαγών τοΰ ςίσματος ή κόρη (ή Ώρια) φέρεται, κρημνισθεΐσα έκ τοΰ τεί-
χους, νά πίπτη ψυχορραγούσα καί αποθνήσκουσα εις χείρας άγούρου, παλληκαριοΰ
ή Τούρκου 2. · -

*

Β) Περί τήν ΐστορικήν αρχήν τοΰ ασματος, δηλαδή τό γεγονός τό οποίον
υπόκειται ώς ύπόθεσις αυτού, ήσχολήθη πρώτος ό J. Α. Buchon εις τό βιβλίον τών
ταξιδιωτικών του εντυπώσεων έκ Μορέως*. Οΰτος έχων ύπ' ό'ψιν του to ασμα, ώς
αδεται εν Πελοποννήσφ, δηλ. μέ τά γυρίσματα « Φράγκα με τά ρεπαντιά», « Φράγκο-
πούλλα rà γενης», εθεώρησεν ότι τούτο δύναται νά συνδέεται μέ πραγματικόν γε-
γονός εν Πελοποννήσω κατά τήν περίοδον τής Φραγκοκρατίας καί συγκεκριμένως
μέ τήν δι' απάτης κατάληψιν τοΰ κάστρου τοΰ Άρακλόβου υπό τοΰ Φράγκου Γο-
δοφρείδου ντε Μπριέρ (Geoffroy de Bruyères), ώς αναφέρεται είς τό Χρονικόν
τοΰ Μορέως, στ. 8115 κ.εξ. (έκδ. Π.Καλονάρου, σ. 329)4.

Μετά τόν Buchon ό Κωνστ. Σάθας", παραθέτων τέσσαρας παραλλαγάς τού

1 Ε'ις άλλας παραλλαγάς έκ Καππαδοκίας (Άνακού, Τζαλέλα) φέρεται ή Μαροΰ αΐχμα-
λιοτιζομένη, (βλ. είς άρχεϊον τοΰ Κέντρου Μικρασ. Σπουδών τής Κας Μ. Μερλιέ).

' Βλ. Π. Τριανταφυλλίδον, Οί Φυγάδες, έν 'Αθήναις 1870, σ. 30, στ. 18-20. Ποντιακά
Φύλλα, ετ. 1 (1936) άρ. φ. 1, σ. 26-27, στ. 25-28, [βλ. κατωτ. Μέρ. II, σ. 28 εξ.]. "Αρχ. Πόντου,
τόμ. 12 (1946) σ. 144-45, άρ. 17, στ. 28-29. Βασ. Κνπαρίαση, Τραγούδια τής Χαλκιδικής, Θεσ-
σαλονίκη 1940, στ. 69-70, άρ. 208, στ. 27-31. Λ.Α. άρ. 411, σ. 17, στ. 13-14 (Νένητα Χίου.
Κ. Κανελλάκης). Γερασ. Δρακίδον, Ροδιακά 'Αθήναι 1937, σ. 98, στ. 14-17 κ.ά.

1 La Grèce continentale et la Morée. Voyage, séjour et études historiques en
1840 et 1841, Paris 1843, σ. 397 έξ.

4 J. A. Bttchon, ενθ' άνωτ., σ. 403 έξ. Τήν γνώμην ταύτην συνεζήτησε τελευταίως ό
Δημ. Πετρόπουλος (Πελοποννησιακά, τόμ. Β', 1957, σ. 364-66). Λέγει οΰτος ένταΰθα οτι είς τό
υπό έξέτασιν ασμα τό όποιον «μπορεί νά εχει άφορμή θρυλικό έπεισόδιο τών ακριτικών χρό-
Nia-v» ($Κ· σ. 365), προσετέθησαν είς τήν Πελοπόννησον τά γυρίσματα μέ τάς λέξεις :
Φράγκα καί Φραγκοπούλλα, ενεκα τής συνδέσεως τοΰ ασματος πρός τό ώς άνω γεγονός τής
δι' άπατης καταλήψεως τοΰ κάστρου τοΰ Άρακλόβου ύπό τοΰ Γοδοφρείδου ντε Μπριέρ.

Περί τοΰ φσματος τούτου έν ΙΤελοποννήσφ παρατηρεί ετι καί ό 'Ακαδημαϊκός Κ.Α. Ρω-
μαίος (Χρονικά τοΰ Μοριά, τόμ. Β'(1953) σ. 50.=Κ. Α. Ρωμαίον, Μικρά μελετήματα, Θεσσαλο-
νίκη 1955, σ. 164) οτι «κάποιο κάστρο, άγνωστο ποιό καί πότε, πολιορκήθηκε, τό πήρανε μέ
δόλο καί φυσικά ακολούθησαν δραματικά γεγονότα».

* Ή δημοτική ποίησις καί τό κάστρον τής Ώριας. 'Εστία, τόμ. 9 (1880) σ, 308-314,
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άσματος, εξέφρασε τήν γνώμην οτι εις τήν λέξιν Ώριά, «πρέπει νά άναζητηθή
πραγματική τις πόλις, τής οποίας τήν ά'λωσιν, θεωρήσας δ ελληνισμός ως εθνικόν
δυστύχημα, διέσωσεν ά'χοις ημών τήν οδυνηράν άνάμνησιν» Οΰτος παρατηρήσας
τήν συμφωνίαν δλων τών παραλλαγών οτι τό Κάστρον έκυριεύθη δι' απάτης, συν-
έδεσε τό ασμα προς τό γεγονός τής αλώσεως τώ 838 υπό τών 'Αράβων τού 'Αμορίου,
πόλεως τής Φρυγίας, τό όποιον, δχυρώτατον τότε φρούριον, έπεσεν είς χείρας
τοΰ εχθρού, κατά τάς ιστορικός μαρτυρίας, περί τών οποίων κατωτέρω, δια προ-
δοσίας τοΰ Βοδίτζη ή τοΰ Βοώδους, εκχριστιανισμένου μωαμεθανού, κατοίκου τής
πόλεως ταύτης.

Πρός στήριξιν τής γνώμης του ταύτης παρατηρεί 6 Κ. Σάθας οτι τό στοιχεΤον
εις τό ασμα τής μεταμφιέσεως νέου Τούρκου εΐς καλόγερον πρός εξαπάτησιν τής
Ώριας τοΰ κάστρου απαντά ομοίως καί εΐς τήν τουρκικήν εποποιίαν τού Σαγίδ
Μπαττάλ, ειδικώς εις τους άθλους τού ήρωος τούτου, δστις φέρεται ενταύθα αγωνι-
ζόμενος κατά τών Χριστιανών εις τάς μεταξύ τού Αμορίου καί τής Μελιτηνής βυ-
ζαντινός περιοχάς καί διαπράττων κατ' αυτών φόνους, άρπαγας και ά'λλας καταστρο-
φάς*. Ό Σαγίδ Μπαττάλ, εκτελών ήμέραν τινά επιθυμίαν τού θείου του Χουσεΐν,
δστις είχεν ερασθή ωραίας χριστιανής νεάνιδος, ητις διέμενεν εΐς πλησιόχωρον ελ-
ληνικόν πύργον, μετημφιέσθη εΐς "Ελληνα καλόγερον και επέτυχεν ούτω νά εξαπα-
τηση τήν φρουράν τού πύργου, ώστε νά εΐσέλθη εντός αυτού. Κατά τήν συζήτησιν
είτα επί διαφόρων θρησκευτικών ζητημάτων εξέπληξε 40 εκεί μοναχούς δια τήν
θεολογικήν του κατάρτισιν *. Οΰτος κατόπιν, χωρίς νά εγερθή κατ' αυτού υποψία τις

1 Βλ.Κ. Σάΰα, ενθ' άν·, σ. 311α.

* Βλ. ενθ' αν., σ. 313α.

* H.Ethé.; Die Fahrten des Sajjid Battal, τόμ. I, Leipzig 1871, σ. 85-86 «...Mit die-
sen Worten zog er griechische Gewänder an und verwandelte sich in die Gestalt
eines Mönches, dann machte er sich auf. Eine Weile ging er fort, dann kam er auf
eine Hügelspitze und blickte nun drüben hin. Da sah er eine Burg, deren höchste
Spitze bis in den Himmel reichte .... Ein Heer von ungefähr 6000 Mann hatte dort
sein Quartier aufgeschlagen und sich gelagert.....und als Sajjid derselben nahe ge-
kommen war, wurde jener davon benachrichtigt und eilte nun mit 40 Mönchen dem
Sajjd entgegen. Diese begrüssten sich mit ihm und frngen : «Werbist du? Wie ist
dein Name? Sprich!» «Ich bin Akânusch, des Mönches Boraz Sohn» versetzte
Sajjid ; «auf dem Wege habe ich viel die Ascese geübt und viele Unbequemlichkeiten
erlitten». «Hüte dich, dass du nicht etwa Batthâl bist !» rief Taghânusch, Sajjid
schluchzte und erwiderte: «Wem willst du mich vergleichen?» Dann öffnete er seinen
Mund und recitirte mit Wohlklingender Stimme ein Paar Verse aus dem Evan-
gelium— dann kehrten sie um, nahmen Sajjid mit sich und kämmen in die Burg»,
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οτι ήτο μωαμεθανός, εφόνευσε κατά τήν νύκτα τους μοναχούς καί τον φρούραχον,
«σιμωμένους, ακολούθως δε απήγαγε τήν κόρην τοΰ άρχηγοΰ τοΰ πύργου, τήν ώραίαν
Ναουρούζ Μπανού, τήν οποίαν παρέδωκεν εις τόν θείον του \

Ό Κ. Σάθας τοποθετων χρονικώς, ως ΰπεστηρίχθη πολύ άργότερον καί υπό
τοΰ Η. Grégoire2, τήν τουρκικήν αυτήν εποποιίαν άπό άπόψεως άναφερομένων
είς αυτήν γεγονότων εις τόν ένατον αιώνα, δηλ. είς εποχήν σύγχρονον πρός τήν άλω-
σιν ταύτην τοΰ 'Αμορίου *, εκφέρει τήν γνώμην οτι εις τήν ανωτέρω διήγησιν περί
τής διεισδύσεως τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ, μετημφιεσμένου, εντός τού πύργου καί τής
αρπαγής τής ωραίας χριστιανής νεάνιδος «τό άλωθέν φρούριον ην εΐς τών πύρ-
γων τού 'Αμορίου καί ή άρπαγεισα ήγεμονίς αυτή ή υπό τοΰ λαού περιαδομένη
έτι κόρη, τήν οποίαν είς τών κωδίκων τοΰ τουρκικού έπους ονομάζει άδελφήν τοΰ
προμνημονευθέντος άρχοντος τού 'Αμορίου Μιραήλ» \

Τήν ΐστορικήν σύνδεσιν ταύτην τοΰ άσματος άπέκρουσεν άργότερον, τό 1904,
δ Νικ. Πολίτης είς τήν εξέτασιν υπ' αυτού τών σχετικών πρός τό κάστρον τής
Ώριας δημωδών παραδόσεων', στηριχθείς καί είς τήν κρατούσαν τότε γνώμην οτι
ή μυθιστορία τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ προέρχεται εκ τών χρόνων τής ιδ - ιε'εκατοντα-
ετηρίδος, ουχί δέ εξ άρχαιοτέρων χρόνων καί μάλιστα τού ενάτου αιώνος ως ειχεν
υποστηρίξει δ Κ. Σάθας Θεωρεί δε δ Ν. Πολίτης «σφόδρα άμφίβολον» δτιτό άσμα
«άφετηρίαν είχεν ιστορικόν τι γεγονός· άλλ' oUô' δ τόπος ή τό φρούριον εις δ άνε-
φέρετο τό άρχέτυπον είναι εύκολον νά εξακριβωθή, αί δέ έξενεχθεΐσαι περί τούτου
εικασίαι ελέγχονται ατυχέστατοι»7.

1 Η. Ethc, ενθ' άν., σ. 86-87.

2 L' épopée byzantine et ses rapports avec Γ épopée turque et Γ épopée ro-
mane. Bulletins de la Classe, des Lettres et des Sciences Morales et Politiques de 1'
Académie Royale de Belgique, se Série. Tome XVII (1931) σ· 472-73. Ό Grégoire υπο-
στηρίζει ενταύθα οτι τό επος τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ είναι σΰνθεσις του τέλους τοΰ ενάτου ή τών
άρχών τοΰ δεκάτου αιώνος, άφιερωμένον είς δόξαν της Μελιτηνής επί τοΰ εμίρου 'Ομάρ Βλ.
ε ci καί είς Byzantion, τόμ. XI (1936) σ. 571. τόμ., XII (1937) σ. 187.

8 Κ. Σά&α, ενθ' άν·, σ. 313α.

4 Αυτόθι, σ. 313β.

' Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Παρα-
δόσεις, Μέρ. Α', έν 'Αθήναις 1904, άρ. 86-88. Μέρ Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 716-727.

• Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ· 722, ιδία έν σ. 724 εξ. Πρβλ. καί Η. Grégoire, Ό Διγενής
'Ακρίτας. New York, N.Y. (1942), σ. 142.

Ό Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άν., σ. 722-723, άποκρούει επίσης καί τήν γνώμην τοΰ Buchon,
ώς εξετέθη ανωτέρω (σ. 8), περί ίστορικοΰ πυρήνος είς τό ασμα.

' Ν· Γ· Πολίτου, Παραδόσεις, Μέρ. Β', 1904, σ. 722. Τήν γνώμην ταύτην υποστηρίζει
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'Αργότερον ό Π. Καρολίδης εις τήν ειδικήν πραγματείαν του περί τής θέ-
σεως τής πόλεως 'Αμορίου εις τήν χριστιανικήν καί μωαμεί)ανικήν παράδοσιν \
παρατηρεί (σελ. 248-49) ότι τό κατόρθωμα τής καταστροφής τού 'Αμορίου τώ 838
διελαλήθη υπό τών 'Αράβων τόσον εις τόν μωαμεθανικόν κόσμον τής "Ανατολής,
ώστε εις τήν συνείδησίν του έθεωρήθη ή άλωθεΐσα πόλις ώς πρωτεύουσα τού Κρά-
τους τών Ρούμ (=τών Ρωμαίων, δηλ. τών Βυζαντινών). Περί τής σχέσεως όμως
τοΰ δημώδους άσματος πρός τήν καταστροφήν ταύτην τής πόλεως νομίζει ότι τά
επιχειρήματα τοΰ Κ. Σάθα υπέρ τής απόψεως ταύτης δεν είναι ασφαλή, οΰτο) δέ
θεωρεί ότι «μόνον υπό καθόλου έποψιν κρινόμενα δύνανται νά έχωσιν ίστορικήν
τινα σημασίαν»2, λαμβανομένου έτι ύπ' όψιν ότι ή κατάληψις τοΰ οχυρού κατά τό
ασμα δι "άπατης υπό μετημφιεσμένου εις καλόγερον είναι κοινόν θέμα εις όλόκληρον
«τήν Μ. 'Ασίαν τουρκικών παραδόσεων», αί όποΐαι αναφέρουν ούτω περί αλώσεων
ελληνικών κάστρων υπό Τούρκων*.Τήν επιφυλακτικήν α^ήν θέσιν επί τοΰ ζητήμα-
τος τούτου εγκαταλείπει ό Καρολίδης αργότερον, τφ 1925, εις τήν επιμεληθεΐσαν ύπ'
αυτοΰ 5Τ1ν έκδοσιν τής 'Ιστορίας τοΰ ελληνικοΰ έθνους τοΰ Κ. Παπαρρηγοπούλου
(τόμ. Γβ , σ. 257-259). Ενταύθα συζητών περί αναπτύξεως επικού κύκλου εις τόν
άραβικόν κόσμον τής 'Ανατολής γύρω από τό μέγα τούτο κατόρθωμα τής έκπορ-
θήσεως τής σημαντικής ταύτης ελληνικής πόλεως, φαίνεται δεχόμενος τήν γνώμην
τού Σάθα καθ' ην είς τους "Ελληνας, παραλλήλως πρός τήν έκκλησιαστικήν ύμνο-
λογίαν πρός τους 42 μάρτυρας, αίχμαλαηους κατά τήν ά'λωσιν τοΰ 'Αμορίου, τό
όνομα έτι τής πόλεως ταύτης «έσώθη έν τοις δημοτικοΐς άσμασι τής Καππαδοκίας,
ιδίως εν τω ασματι τοΰ «Κάστρου τής Μαρούς», μεταποιηθέντος τού ονόματος τής
πόλεως εις ό'νομα ήρωίδος» (βλ. ένθ' άνωτ., σ. 257-58).

οΰτος καί αργότερον είς τήν εκδοσιν τοΰ ασματος (βλ. Έκλογαί από τά τραγούδια τοΰ ελλη-
νικού λαοΰ, έν 'Αθήναις 1914, άρ. 73). Είς τό είσαγωγικόν ενταύθα σημείωμα παρατηρεί ότι «τό
άρχέτυπον άσμα άπηρτίσθη έκ στοιχείων μυθικών καί ιστορικών κοινών καί είς τήν δημώδη
έλληνικήν ποίησιν καί είς τους άρχαίους μύθους».

1 Ή πόλις Άμόριον έν τή χριστιανική καί μωαμεθανική ιστορία καί ποιήσει. Έπιστημ.
Έπετ- Πανεπ. 'Αθηνών, τόμ. 3 (1906-1907), εν 'Αθήναις 1909, σ. 228-257.

2 77. Καοολίδον, έ'νθ' άν., σ· 241 σημ. 2.

8 Π.Καρολίδον, ενθ' άν., σ. 242 σημ. Βλέπε καί F. G. Hasluck, Christianity and Islam
under the Sultans, vol. II, Oxford 1929, σ. 741 έξ., 749. Ό Ήλ. Π. Βουτιερίδης ('Ιστορία τής
νεοελληνικής λογοτεχνίας άπό τών μέσων τοΰ ΙΕ' αϊ. μέχρι τών νεωτέρων χρόνων κλπ., τόμ. Α",
1924, α. 79 σημ.) συνδέει τό §σμα πρός τό ιστορικόν γεγονός τοΰ έτους 1326 τής καταλήψεως
τοΰ φρουρίου Σεμένδρα παρά τήν Νικομήδειαν υπό τοΰ τούρκου Γαζή Άβδουρραχμάν διά τής
προδοσίας τής θυγατρός του φρουράρχου έξ έρωτος αυτής πρός τόν Γαζή Άβδουρραχμάν.
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Τόν ιστορικόν συσχετισμόν τούτον τού ςίσματος πρός τήν άλωσιν του Αμο-
ρίου θεωρεί ό Η. Grégoire άπίθανον εν συνεχείς όμως διερωτάται περί τής μή
υπάρξεως καί εΐς τους βυζαντινούς, άντιστοίχως πρός τους "Αραβας, επικού κύκλου
γύρ(ιΐ από τάς πολεμικός επιχειρήσεις τών βυζαντινών άπό τού 837 - 863 κατά
τών 'Αράβων \ εκδικούντων τήν εθνικήν συμφοράν τοΰ 838, δηλ. τής καταστροφής
τοΰ 'Αμορίου.

Περί τό υπό εξέτασιν δημώδες άσμα ήσχολήθη άκολούί>ως ό S. Baud-Bovy
Οΰτος χωρίζει τάς παραλλαγάς τοΰ άσματος εΐς δύο ομάδας, έκ τών οποίων ή
πρώτη περιλαμβάνει τάς καππαδοκικάς, ή δέ ετέρα τάς έκ τών άλλων ελληνικών τό-
πων, θεωρεί δέ ώς άρχαιοτέρας τάς καππαδοκικάς, αΐτινες φαίνονται εΐς αυτόν
οτι διασώζουν πιστότερον στοιχεία τού ίστορικοΰ γεγονότος τής αλώσεως τοΰ
'Αμορίου, τό οποίον, άκολουθών τόν Κ. Σάθαν, θεωρεί ώς ύπόθεσιν τοΰ εξεταζο-
μένου άσματος'. Ούτω δ πρώτος στίχος

Σαν τής Μαρονς το Κάοτρο, κάοτρο δεν είδα
πιστεύει οτι προήλθεν εξ άρχικοΰ στίχου υπό τήν μορφήν:

Σαν τ 'Αμορίου το κάοτρο, κάστρο δεν εΐδα.

Τήν γνώμην ταύτην, ιδία τήν συσχέτισιν τοΰ ονόματος «τής Μαρονς» πρός
τό Άμόριον, εθεώρησεν ό Στίλπ. Κυριακίδης «παρακεκινδυνευμένην» παρα-

1 Βλ. Η■ Grégoire, Études sur l'épopée byzantine. Revue des études Grecques,
vol. XLVI (1933) σ. 34 «...l'existence d'un cycle grec d'Amorium. Malheuresement, les
seuls «fragments épiques» qu' il ait tenté de rattacher à ce cycle, ceux qui chantent
la prise du Κάστρον τής Ώρηάς, ne semblent pouvoir être introduits dans la geste
d'Amorium que par un grand effort d'imagination. Et pourtant, si les Arabes ont si
long temps «vécu», épiquement parlant, sur les souvernirs de la grande lutte des an-
nées 837 à 863, comment les Byzantins n'auraient-ils pas chanté, eux aussi, ces faits
de querre tantôt désastreux, tantôt glorieux pour leurs armes?».

2 La chanson populaire grecque du Dodécanèse. I. Les Textes. Paris 1936, a.
277-284, ίδί<ϊ έν σ. 279-280.

3 Αυτόθι, σελ. 278-279, 283.

4 Βλ. έν Λαογρ., τόμ. 12 (1938-48) σ. 32Ô. Ό Κ. Ρωμαίος, συντάκτης τοΰ Ίστορ. Λεξι-
κού τής Ν. Έλλ. Γλώσσης, μή δεχόμενος τήν ώς άνω γνώμην τοΰ S. Baud-Bovy περί της
σχέσεως τοΰ άσματος πρός τό ιστορικόν τοΰτο γεγονός τής αλώσεως τοΰ 'Αμορίου νομίζει οτι
τό τραγούδι είναι «μυθολογικής άρχής» (βλ. είς περ. Άρχεΐον Θρακ. Γλωσσ. καί Λαογρ. Θη-
σαυρού, τόμ. 18 (1953) σ. 339-340 καί τόμ. 19 (1954) σ. 235 σημ. 1). Ό συσχετισμός ύπό τοΰ
Ρωμ. τοΰ ονόματος 'Ωριά, τοΰ τής ήρωίδος τοΰ Κάστρου, πρός τό δαιμονικόν όν τήν Καλην
τών ορέων (Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 19 (1954) σ. 212-213) φαίνεται όλως άπίθανος, λαμβανομέ-
νης ύπ' Οψιν, ανεξαρτήτως τής ύποστηριζομένης ένταΰθα παρ' έμοΰ γνώμης, τής υποθέσεως
τοΰ άσματος καί τής διαρθρώσεως αυτής, πρός δέ καί τής διαδόσεως πλήθους παρα-
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ΐηρήσας έτι ότι εις τάς §κ Καππαδοκίας παραλλαγάς «καί ό "Αγ. 'Ιωάννης ό
Θεολόγος, ό όποιος τίθεται επί κεφαλής τού άσματος δεν είναι αδύνατον νά είναι
τό κάστρον τής 'Εφέσου, όπερ περιέβαλλε τόν περίφημον ναόν τοΰ 'Αγίου 'Ιωάν-
νου τοΰ Θεολόγου, οπόθεν καί ή "Εφεσος ή ή σωζομένη έτι ακρόπολις αυτής κατά

τόν μέσον αιώνα εκλήθη "Αγιος Θεολόγος____» \ Έν τή συνεχεία όμως ό Κυρια-

κίδης φαίνεται μη επιμένων εις τήν άποψιν ταύτην2.

Έπί τής τελευταίας παρατηρήσεως ταύτης σημειώνω ενταύθα ότι ό "Αγιος
'Ιωάννης ό Θεολόγος ό αναφερόμενος εις καταγραφάς τοΰ άσματος έκ τής περι-
οχής τής Καππαδοκίας: Κάτω στον αγιο Γιάννη τον Θεολόγο (παραλλ. εκ Ποταμιάς,
Σινασοΰ, Άνακοΰ, Τζαλέλας) έχει σχέσιν μέ όμώνυμον έκκλησίαν εις τήν Καππα-
δοκίαν καί ουχί μέ τόν "Αγιον Ίωάννην τον Θεολόγον τής Εφέσου. Πρόκειται
περί τοΰ παλαιού παρεκκλησίου τοΰ 'Αγ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου νοτίως τής Σινα-
σού υπό τό όνομα «Γιωγάν Θεγόδολος» ή «Γιωγάν Θεγόλογος», τό όποιον υπάρ-
χει λαξευμένον «σε κωνοειδή πελώριο μονόλιθο βράχο». Ήτο ό προστάτης "Αγιος
τών αγοριών. «"Οσες δέν έκαναν αγόρια ή τις πέθαιναν τ' αγόρια παρακαλούσαν
κ' έταζαν στόν Γιωγάν Θεγόλογο» Τελευταΐον, όσον γνωρίζω, ή σχολή θη μέ τό
υπό έξέτασιν ασμα ό Κ. Άμαντος, όστις δέχεται μετά πιθανότητος τήν σύνδεσιν

τοΰ Κάστρου τής Μαροΰς πρός τό 'Αμόριον 4.

*

Γ) Περί τό ζήτημα τούτο, δηλ. τής σχέσεως ή μη τοΰ έν λόγω άσματος πρός
τήν κατά τό έτος 838 ά'λωσιν τοΰ 'Αμορίου, σημαντικόν όσον αφορά τήν ίστορικήν
τοΰ άσματος αρχήν αλλά καί τήν ίστορίαν γενικώτερον, ήσχολήθην πρό ετών, τά
σχετικά δέ πορίσματα έκ τής έρεύνης τοΰ θέματος τούτου άνεκοίνωσα είς τό XI
Βυζαντινολογικόν Συνέδριον έν Μονάχω τώ J9586.

δόσεων τοΰ κύκλου τούτου, δηλ. μέ ηρωίδα κόρην κάστρου ή πύργου, ού μόνον είς τόν έλληνι-
κόν άλλά καί εις τόν άραβικόν, îôiq. δέ τόν τουρκικόν χώρον' (βλ. F. W. Hasluck, Christianity
and Islam under the Sultans. Vol. II, Oxford 1929, σ. 748 καί 77. Καρολίδον, Ή πόλις 'Αμό-
ριον έν τή χριστιανική καί μωαμεθανική ιστορία καί ποιήσει. Έπιστ. 'Επετ. Παν. 'Αθηνών, τόμ.
3(1906-7) σ. 242 σημ.).

1 Λαογρ., τόμ. 12 (1938-48) σ. 325.

2 Αυτόθι, σ. 325-26.

' Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Δ/σις Μέλπως Μερλιέ):Φάκελ. Σινασός, σ. 605, άρ. 3·

4 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινού Κράτους, εκδ. α', τόμ. Α', 1939, σ. 429" εκδ. β', τόμ. Α", 1953,

σ. 414.

5 Βλ. G. Κ. Spyridakis, Ή αλωσις τοΰ 'Αμορίου τώ 838 καί τό δημώδες ασμα «τοΰ Κά-
στρου τής Ώριας». Akten des XI Internationalen Byzantinisten-Kongresses 1958, Mün-

chen 1960, σ. 581-585.
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Λόγω σπουδαιότητος τοΰ θέματος τούτου και τής δλως συντόμου ανα-
πτύξεως εν τφ ώς άνω συνεδρίω τών σχετικών απόψεων μου εθεώρησα σκόπιμον,
όπως συζητήσω ταύτας ενταύθα εκτενέστερον πρός συμπλήρωσιν οΰτω τής μελέ-
της μου ταύτης.

Έκ τής παρατηρήσεως τών παρατεθέντων ανωτέρω (σ. 3-10) κυρίων χαρα-
κτηριστικών στοιχείων τού άσματος: 1) ό'νομα τοΰ κάστρου καί 'ισχυρά δχύρωσίς του,
εξ ήςχαρακτηρίζεται «άπαράδοτον» καί «άσάλευτο»· 2) πολιορκία αύτοΰ επί 12 έτη
υπό Τούρκων ή Σαρακηνών άνευ άποτελέσματος·3) παρουσία τοΰ άρνησιθρήσκου "Ελ-
ληνοςώς προδότου, δστις διαπραγματεύεται καί λαμβάνει ύπόσχεσιν ειδικής αμοιβής
υπό τοΰ εχθρού καί επιτυγχάνεται δι'αύτοΰ ή άλωσις· 4) τό τραγικόν τέλος τού
ύπερασπιστοΰ τού κάστρου (τής κόρης Ώριας ή Μαροΰς), ευρίσκει τις πράγματι
πολλάς δμοιότητας τούτου πρός τό ιστορικόν γεγονός τής αλώσεως τοΰ 'Αμορίου
τφ 838 ύπό τών 'Αράβων. Οΰτω φρούριον τοσούτο φημισμένον εις δχύρωσιν, ώς
εξυμνείται εις τό ασμα τού Κάστρου τής Ώριας, είναι γνωστόν έκ τών Βυζαντινών
χρόνων τό Άμόριον1, τόσον είς τήν λογίαν δσον καί εις τήν λαϊκήν παράδοσιν. Χα-
ρακτηριστική περί τούτου είναι σύγχρονος τής καταστροφής τής πόλεως δημώδης
βυζαντινή παράδοσις, ητις άναφέρει περί τού 'Αμορίου ώς οχυρού «άπαραδότου»,
δηλ. άπάρτου ύπό εχθρού.

Ή παράδοσις αΰτη υπάρχουσα εις τόν βίον τού Όσιου Ευστρατίου (+846),
ηγουμένου τής μονής τών Αυγάρου παρά τόν "Ολυμπον τής Βιθυνίας, λέγει περί
τού πολιορκουμένου 'Αμορίου ύπό τών 'Αράβων τοΰ καλίφου Μοτασέμ: Ήνί-
κα ουν ή ϋεομάχος τών Άγαρηνών φυλή περί το αστν 'Αμορίου εστρατοπε-
δεύκει και τοντο αννειχεν πολιορκούσα εν ταϊς ήμέραις Θεοφίλου τοΰ δυσσεβοϋς
ανακτος, μοναχός τις τοννομα 'Ιωάννης, τήν τον κελλαρίτον διακονίαν πεπιατ ευ μέ-
νος και λίαν παρά του δ ο ίο ν δι εύϋύτητα γνώμης στεργόμενος, εφη τω τιμίφ πατρί
οτι περ «εκπαλαι τοντο ακοντίζομαι ώς άπαράδοτον ν π ά ρ χ ε ι Άμό-
ριον.» ό δέ δσιος φησιν πρός αντόν. «Μή πλανηϋής, αδελφέ· μετά γαρ δύο ημέρας
παραδίδοται.» δπερ και γέγονεν - εσημειώσατο γαρ δ αδελφός τήν ήμέραν καί άψενδή
εγνω τήν πρόρρησιν τοΰ πατρός 2.

1 Βλ. 77. Καρολίδον, Ή πόλις Άμόριον, ενθ'άνωτ., σ. 256 κ.έ'ξ. καί Κ. Παπαρρηγοπούλου,
'Ιστορία τοΰ έλλην. "Εθνους, εκδ. 5η έπιμελείςι Π. Καρολίδον, έν Αθήναις 1925, τόμ. Γβ, σ.
257-259 (Προσθήκη ένταΰθα ύπό Π. Καρολίδου). Πρβλ. καί Η. Grégoire, Études sur l'épopée
byzantine, Rev. des étud. Gr. 46 (1933) σ. 35.

2 Βίος καί θαύματα τοΰ όσίου πατρός ημών Ευστρατίου ηγουμένου τής μονής τών Αυ-
γάρου (Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ανάλεκτα ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας, τόμ. 4, έν Πε-
τρουπόλει 1897, σ. 382 § 21). Βλ. ετι περί τής παραδόσεως ταύτης Γ. Κ. Σπνριδάκη, Βυζαντι-



Τό ΔίίΜΩΔΕΣ 4-ΣΜΑ «TÔY ΚΑΣΤΡΟΥ ΤϋΣ 0ΡΪΑΣ»

Έκ τής παραδόσεως ταύτης προκύπτει σαφώς ότι κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ
ενάτου αιώνος, ήτοι κατά τους χρόνους περί τό 838, ύπήρχεν ευρέως εις τόν
λαόν από παλαιού χρόνου ή πίστις ότι τό 'Αμόριον ήτο φρούριον «άπαράδοτον»
είς τόν έχθρόν, όπως θά έλέγομεν σήμερον «κάστρο ά'παρτο».

Ή πολυάνθρωπος πόλις αΰοη ήτο πρωτεύουσα τοΰ θέματος τών 'Ανατολι-
κών μέ ίσχυροτάτην οχύρωσιν ήτο δέ έτι κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 9ου αιώνος
καί ονομαστή, περίβλεπτος, ώς γενέτειρα τής βασιλευούσης τότε δυναστείας, διότι
ό ιδρυτής αυτής, ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ Β' (820-829), κατήγετο έξ 'Αμορίου.

Εις τό μαρτύριον τών άγιων Τεσσαράκοντα δύο μαρτύρων καλείται «περιώ-
νυμος πόλις» 2 καί «πρώτη τών μετά τήν βασιλεύουσαν καί τών άπασών πόλεων
προκαθημένη* 3.

Ό αυτοκράτωρ Θεόφιλος (Συνέχ. τοΰ Θεοφ., έκδ. Βόννης, σ. 126, στ. 7 έξ.) εν
ό'ψει τής κατά τής πόλεως ταύτης επιδρομής υπό τοΰ καλίφου Μοτασέμ έκρινε «κα-
λόν καί πρός άνδρίαν ενοδον τό μάλλον εποχυρώσαι αυτό (δηλ. τό 'Αμόριον) και
στρατηγού γενναίου διασώσαι βουλαΐς. 'Αέτιος ην ούτος ό πατρίκιος και τών 'Ανα-
τολικών στρατηγός____».

Εις τό Χρονικόν τοΰ Γεωργίου Μοναχού (έκδ. Car de Boor, σ. 797, στ. 23
έξ.) αναφέρεται ότι οί Σαρακηνοί έπελθόντες κατά τοΰ 'Αμορίου εΰρον τήν πόλιν
«καρτερώς ώχυρωμένην... καί κατησφαλισμένην πάνυ και υπό στρατηγών οκτώ μετά
λογάδων αυτών και στρατευμάτων φρονρουμενην».

Σύμφωνοι πρός τάς βυζαντινός επί τούτου πηγάς είναι και αϊ άραβικαί.
Ούτω ό άραψ χρονογράφος Tabarï (839-923), περιγράφων τήν έν λόγω καταστρο-
φήν τοΰ 'Αμορίου υπό τών 'Αράβων, άναφέρει ότι έπροστατεύετο δια 44 πύργων
έπί τού τείχους4. Επίσης καί είς τήν έκ τών χρόνων τούτων προερχομένην μυθι-
στορίαν τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ τό 'Αμόριον μνημονεύεται ώς σπουδαιοτάτη πόλις τοΰ

ναι παραδόσεις. Έπισιημ. Έπετ. τής Φιλοσ. Σχολής του Πανεπ. 'Αθηνών, ετ. 1954-1955 «'Αφιέ-
ρωμα είς Νικόλαον Έξαρχόπουλον», σ. 358-359.

1 Βλ. Κωνατ. Ί. Άμάντον, 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινού κράτους, τόμ. Α', εκδ. β', 1953, σ.
413. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates. 2te Aufl., München 1952,
σ. 169-170.

s ASS Mart., τόμ. I, σελ. 881 § 12.

8 Μαρτύριον τών αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, σ. 11' βλ. παρά Κωνατ. Ί. Άμάντον
Ίστορίςι Βυζ. Κράτους, ενθ' άν., σ. 414-15 σημ. 3.

4 Βλ. Α. Α. Vasiliev, Byzance et les Arabes. Tome I. La dynastie d'Amorion
(820-867). Edition française préparée par Henri Grégoire et Marius Canard. Bruxelles
1935, a. 161 καί σ. 302.

2
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Βυζαντινού κράτους «τοΰ Ρούμ». Τέλος ό 'Ισπανός χρονογράφος Άλή-μπέν Θαβα-
θάμ, περιγράφων τήν γενομένην πολεμικήν παρασκευήν υπό τοΰ Μοτασέμ κατά
τοΰ Βυζαντίου, αναφέρει ότι ή «Άμουρεΐα ( = τό Αμόριον) ήτο ό οφθαλμός τού
κράτους» τών Ρωμαίων από έπόψεως σπουδαιότητος και όχυρώσεως \

Ό Μοτασέμ, ζητών έκδίκησιν τής γενομένης καταστροφής υπό τοΰ αυτοκρά-
τορος Θεοφίλου τών σημαντικών αραβικών πόλεων τής Σωζοπέτραςή Ζαπέτρας καί
τών Άρσαμοσάτων, εισέβαλε μετά πολυαρίθμου, βαθέως φανατισμένου, στρατοΰ εις
τήν Μ. Άσίαν καί κατευθύνεται μετά τήν κατάληψιν καί δηωσιν τής 'Αγκύρας πρός
τό 'Αμόριον.

Ή πόλις καίτοι, ώς ανωτέρω ελέχθη, ισχυρώς ώχυρωμένη 2 καί ενισχυμένη δι'
έπαρκοΰς φρουράς υπό τήν άρχηγίαν τοΰ ίκανοΰ στρατηγού 'Αετίου καί άλλων δια-
κεκριμένων αξιωματούχων έξεπορθήθη δι' έφόδου μετά πολιορκίαν δώδεκα περί-
που ημερών 4 κατόπιν προδοσίας.

Αί έλληνικαί πηγαί αναφέρουν ότι ό προδότης, καλούμενος Βοϊδίτζης,
Βουδίτζης ή Βοώδης δ, ήτο κάτοικος τοΰ 'Αμορίου, πρώην μωαμεθανός, όστις ύπέ-
δειξεν εις τόν εχθρόν τό ασθενές μέρος τοΰ τείχους. Οΰτος προσκαλών oUtov πρός
συνάντησιν εις τό σημεΐον τούτο τού τείχους λέγει- «κάκεΐσέ μοι περιτυχόν-

τες.....έγκρατεΐς τε τών έσω γενήσεσθε καί εμε πολλού άξιον κρίνετε» 8. 'Ομοίως

καί αίάραβικαί πηγαί συμφωνούν περί τής αλώσεως τής πόλεως δια προδοσίας. Έκ

1 Βλ. 77. Καρολίδην εις τήν 5η ν έκδοσιν ύπ' αύτοϋ τής 'Ιστορίας τοΰ Ελληνικού "Εθνους
του Κωνστ. Παπαρρηγοπούλου, εν 'Αθήναις 1925, τόμ. Γβ, σ 258.

2 Βλ. καί 77. Καρολίδην, ενθ' άν., σ. 258.

3 Συνεχ. τοΰ Θεοφ., (εκδ. Βόννης, σ. 126, στ. 7).

4 Α. Vasiliev, ενθ' άν.. σ. 170, σημ. 3. Εις τό Χρονικόν τοΰ Γεωργίου τοΰ Μονάχου
(εκδ. Car de Boor, σ. 797, στ. 26) αναφέρεται ότι ή πολιορκία διήρκεσεν έπί 15 ημέρας"
«καί ταύτην (τήν πόλιν) δι' ήμερων ιε' τοΰ Αυγούστου μηνός έκπορθήσαντες καί δορυά-
λωτον ειληφότες». Πρβλ. καί Α. Α. Vasiliev, ενθ' άνωτ., σ. 170-171, σημ. 3.

5 Συνεχ. τοΰ Θεοφ. (έ'κδ. Βόννης, σ. 130 στ. 11-20). Συμεών μαγ. καί λογοθέτου, Χρο-
νογρ. (έκδ. Βόννης, σ. 638, στ. 17 κέξ.). Μαρτύριον τών αγίων 42 μαρτύρων. ASS Mart., τόμ. I,
σ. 883, κεφ. 28 (βλ. καί παρά Κ Σάθα, ενθ' άν., σ. 312β καί 77. Καρολίδην, Ή πόλις 'Αμόριον,
ενθ' άν., σ. 241).

Ό Συμεών, μάγ. καί λογοθ. (ένθ' άν., σ. 638, στ. 20-23) άναφέρει παρά τόν Βουδίτζην
καί ετέρους δύο προδότας, ήτοι τόν Μανικοφάνην μαζί μέ τόν Βουδίτζην, καί μαθητήν τίνα
Λέοντος τοΰ φιλοσόφου, όστις έμήνυσεν εις τόν Μοτασέμ, έτοιμαζόμενον νά λύση τήν πολι-
ορκίαν τοΰ 'Αμορίου, νά έπιμείνη εις αυτήν καί έντός δύο ήμερων θά γίνη κύριος τής πόλεως'
«εί προσκαρτερήσετε δύο ημέρας έκπορθεΐτε ημάς, δ καί γέγονεν». Πρβλ. καί Α. Α. Vasiliev,
ενθ' άν., σ. 169 σημ.

6 Συνεχ. τοΰ Θεοφ. (έκδ. Βόννης, σ. 130, στ. 19-20).
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ίουτων ό Μιχαήλ ό Σύρος αναφέρει επίσης τόν προδότην Bodin \ δηλαδή τόν
Βουδίτζην των Βυζαντινών, ό δέ χρονογράφος Tabarï κάμνει λόγον περί δύο
προδοτών. Ό πρώτος τούτων ήτο πρώην αιχμάλωτος Μουσουλμάνος, δστις, άσπα-
σθεις τόν Χριστιανισμόν, είχεν εγκατασταθή νυμφευμένος εις τό Άμόριον. Οΰτος
διαφυγών κρυφίως εκ τής πόλεως ήλθε πρός τόν καλίφην καί ύπέδειξεν εις aU-
τόν ασθενές τμήμα τοΰ τείχους πρός τό όποιον έπρεπε νά στρέψη τήν πρσοχήν του 2.

Εις τό ΰποδειχθέν μέρος τοΰτο συνεκεντρώθη ισχυρά ή επίθεσις τοΰ εχθρού
δια πολιορκητικών μηχανών καί άλλων μέσων, οΰτω δέ εντός τριών ημερών επρο-
ξενήθη εύρύ ρήγμα, τό οποίον ύπερήσπιζεν ό έλλην άξιωματικός Wandü, ήτοι ό Βοώ-
δης8. Οΰτος, βλέπων οτι οί υπ' αυτόν ύπερασπισταί τοΰ κρημνισθέντος τμήματος
τοΰ τείχους εΐχον τό πλείστον τραυματισθή έκ τής άδιακόπου εχθρικής προσβολής,
έζήτησε παρά τού στρατηγού Άετίου ενισχύσεις πρός περαιτέρω ύπεράσπισιν τής θέ-
σεώς του. Ή α'ίτησίς του όμως αύτη δεν εγένετο δεκτή, οπότε δ Wandü ήγανακτημέ-
νος άποφασίζει πρός εκδίκησιν νά παραδώση τήν πόλιν εΐς τόν έχθρόν, αφού πρώ-
τον έλθη εΐς έπαφήν μέ τόν καλίφην Μοτασέμ καί έπιτύχη παρ' αυτού έξα-
σφάλισιν τής οικογενείας του καί τών συντρόφων του. Ούτως δ Wandü, όταν
άνέτειλεν ή ημέρα —λέγει δ χρονογράφος Tabarï —είπεν εΐς τους στρατιώτας του·
«πηγαίνω νά συναντήσω τόν άρχηγόν τών πιστών». 'Αμέσως, άφοΰ παρήγγειλεν
εις τους ύπ° aUrôv νά φρουρούν τάς δύο πλευράς τού ρήγματος χωρίς νά κτυπούν
τούς "Αραβας μέχρι τής επανόδου του, εξήλθε τοΰ τείχους καί κατηυθύνθη πρός
τόν Μοτασέμ. Καθ' δν χρόνον όμως δ Wandü εύρίσκετο εις επίσκεψιν παρά τω
Μοτασέμ εντός τής σκηνής του, οί "Αραβες δλονέν καί επλησίαζον πρός τό τεί-
χος Μετ' ολίγον δέ, δτε δ Μοτασέμ καί δ Wandü έξήλθον από τήν σκηνήν συν-
εχίζοντες τήν συζήτησιν καί επλησίαζον πρός τό τείχος, εις άξιωματικός τοΰ Μο-
τασέμ, δστις προεπορεύετο αύτών, έδωκεν εν μιφ στιγμή τό σύνθημα τής εισβολής
τών 'Αράβων εΐς τήν πόλιν, ήτις καί εγένετο προ τών ομμάτων τοΰ Wandü,
χωρίς οι σύντροφοι του, οί όποιοι εφρούρουν τό άνοιγμα τοΰ τείχους, νά προβάλουν
άντίστασιν \

1 Βλ. καί Κ. Σάϋαν, ενθ' άν., 312β καί Π. Καρολίδον, Ή πόλις Άμόριον, ενθ' άν., σ. 246,
Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ. 169, σημ. 2.

2 Βλ. παρά Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν·, σ. 302. Περί προδότου κατά τήν αλωσιν τής πόλεως
άναφέρουν Ιτι καί άλλοι, ώς ό ΣΟρος Βαρεβραΐος, ό Άραψ Μασούδης καί ό Αρμένιος Μιχαήλ
(βλ. παρά Κ. Σάθςι, ενθ' άν., σ. 312β καί Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ· 169 σημ. 2).

8 Α■ Α. Vasiliev, ενθ' άνωτ-, σ. 302-306. Τό όνομα άντιστοιχεϊ πρός τό τών Βυζαντινών
πηγών: Βοώδης, Βουδίτζης καί Βοϊδίτζης. Βλ. καί Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ. 167, σημ. 2.

4 Βλ. Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ. 167-168 καί σ. 306-307.
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Είς τήν κρίσιμον στιγμήν ταύτην, κατά τόν Tabarî, ό προδότης Wandu
ευρέθη είς άμηχανίαν, βλέπων καταλαμβανομένην τήν πόλιν χωρίς νά έχη ακόμη
συμφωνήσει μετά τού Μοτασέμ έπί των όρων τής παραδόσεως καί τής αμοιβής
του. Ό Μοτασέμ όμως, αντιληφθείς τήν ψυχολογικήν κατάστασιν αυτήν τοΰ Wandü
(τοΰ Βουδίτζη), τόν ενεθάρρυνε και τοΰ είπε νά ζητήση ο,τι επιθυμεί καί θα τό
έχη παρ' αυτού

Μετά τήν εΐσόρμησιν τών 'Αράβων έντός τοΰ 'Αμορίου καί ένφ ειχεν αρ-
χίσει ή σφαγή τοΰ πληθυσμού καί ή πυρπόλησις τής πόλεως, ό Μοτασέμ, έφιππος,
ώς αναφέρει ό Tabarî, έπλησίασεν έξω τού τείχους ύποκάτω τοΰ πύργου, ον ΰπε-
ρήσπιζεν ό αρχηγός τής αμύνης τής πόλεως στρατηγός 'Αέτιος (YaÇis)2. Εις τών
'Αράβων ανήγγειλε μεγαλοφώνως ότι ευρίσκεται έκεΐ ό Μοτασέμ και περιμένει τόν
Άέτιον νά έμφανισθή έμπροσθέν του. Ή περί τόν στρατηγόν φρουρά μετά τινας
δισταγμούς άπήντησεν ότι ό 'Αέτιος ευρίσκεται έντός τοΰ πύργου.

'Αμέσως ανήλθε δια κλίμακος ό Χασάν, άντιπρόσωπος τοΰ Μοτασέμ, καί
συνεζήτησε μετά τού 'Αετίου περί τής παραδόσεώς του. Ό 'Αέτιος μετ' ολίγον έξέρ-
χεται τοΰ πύργου έζωσμένος τήν σπάθην του, έσταμάτησε έπί τών έπάλξεων τοΰ
τείχους εις θέαν τοΰ Μοτασέμ, ειτα δέ παρέδωσε τήν σπάθην εις τόν Χασάν καί
κατελθών τήν ' κλίμακα παρεδόθη είς τόν καλίφην, όστις, αφού τόν έρράπισε
μέ τό μαστίγιον, έφερεν αυτόν μεταξύ τών λοιπών αιχμαλώτων.

1 II [Wandû] sortit donc, arriva auprès d' al Mu'taçim et s'avança devant lui,
tandis que les Musulmans marchaient vers la brèche. Les Grecs leurs faisaient signe
de la main de ne pas avancer, mais ils avançaient toujours, tandis que que Wandû était
assis devant al Mu'taçim.

Ό Μοτασέμ έζήτησεν ένα ϊππον καί ίππεύσας έπροχώρησε μαζί μέ τόν Wandü πρός
τό ρήγμα τοΰ τεύχους.

'Abd al Wahhäb ibn précédait al Mu'ta§im et de la main il fit signe à ses gens
d'entrer, et les soldats pénétrèrent dans la ville et Wandü porta regards de ce
côté et de la main il se toucha la barbe. Al Mu'ta§im lui dit. «Qu'as-tu?». Et il repondit:
♦Je suis venu, désireux de t'entendre et voulant que tu m'entendes, et tu m'as trompé.»
Al Mu'taçim lui dit «Tout ce que tu voudras bien dire sera une obligation pour moi;
dis ce que tu désires, car je ne te contredirai pas«. L'autre lui repondit: «Quoi, tu ne
me contrediras pas ? Voilà qu'ils sont entrés dans la ville!». Al Mu'taçim dit encore».
«Montre de la main tout ce que tu voudras, tu l'auras, dis ce que tu veux, je te le don-
nerai». Et l'autre [revint et] demeura dans la tente d al Mu'tasim. Βλ. παρά A. A. Va-
siliev, ένό'άν., σ. 306-307 βλ. καί σελ. 167-168' ίδίςι έν σ. 168 σημ. 2.

2 Yâ^is restait dans sa tour avec ses compagnons autour de lui et le reste des
Crées. Car ceux-ci avaient été massacrés et ils étaient tous ou morts ou blessés. Βλ.
παρά A. A. Vasilüv, ένθ' άν., σ. 307.
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Μεταξύ τών αϊχμαλωτισθέντων ήσαν πλήν τού φρουράρχου, στρατηγού, Άε-
τίου καί άλλοι άξιωματούχοι, έν συνόλω 42, οϊτινες όδηγηθέντες είς τήν Σαμάρραν
εφυλακίσθησαν, μή δεχθέντες δέ νά εξισλαμισθούν, άπεκεφαλίσθησαν τέλος τό
έτος 845.

'Η Εκκλησία άνεκήρυξε τούτους 'Αγίους- εΐς τήν πρός αυτούς δέ ύμνολο-
γίαν διαφαίνεται τό μίσος τών Βυζαντινών καί τό πνεύμα τής έκδικήσεως διά τήν
τρομεράν aUrnv συμφοράν, ή οποία προεκάλεσεν έκ τού μεγέθους της, πρός δέ καί
διότι επρόκειτο περί τής γενετείρας πόλεως τού αύτοκράτορος Θεοφίλου, βαθεΐαν
θλΐψιν.

Έκ τής σχετικής εκκλησιαστικής υμνολογίας ταύτης παραθέτομεν τόν πρώτον
οίκον τοΰ ύμνου (κοντακίου) καί τό από στίχου τροπάριον τοΰ Εσπερινού.

Το τον Χρίστου άμήχανον κάλλος, \ και τήν αφραστον δόξαν, \ ην Αγγέλων
χοροί επιϋνμοϋσι &εάσασ&αι, | εν παρρησία νμεϊς δρώντες, | μετά πάντων αγίων τών
απ' αιώνος \ σνν τοις δ ν σι τεσσαράκοντα άγιοι μάρτυρες, \ πρεσβείαις υμών άγίαις
ί τους υμάς εύφημονντ'ας φωτίσατε, \ αμαρτιών το σκότος διώκοντες, \ καί νιους
φωτός εργαζόμενοι. | Ώς πύργοι και πρόβολοι τ ή ς Ρω μαίων αρχής1.

Φάλαγγα ΰεοστεφή άρτιφανών Μαρτύρων, \ σφάγιον αμωμον, \ υπέρ Χριστον
τυΰέντων προϋ-ύμως, | τον άγιόλεκτον σννασπισμόν τών τεσσαράκοντα δύο, | φtXoμάρ-
τυρες δεντε τιμήσω μεν, \ και τήν πανίερον μνήμην πνενματ ικώς τελέσαντες, | βοήσω-
μεν αντοΐς. | Θ ρ αύ σ ατε & ρ άσο ς Άγαρηνω ν τών άϋέ ω ν,\ κ αϊ ρύ σ α -
σ ϋ· ε λαόν ενσεβόφρονα, \ ενχαΐς υμών πάσης περιστάσεως1. (

Τό ανωτέρω τροπάριον είναι χαρακτηριστικόν τής βαθείας τότε συγκινήσεως
τών Βυζαντινών έ'νεκα τής καταστροφής τοΰ 'Αμορίου, άλλα καί τοΰ πόθου τής έκ-
δικήσεως αύτής.

Εις τόν άραβικόν κόσμον άνιιθέτως ή ανέλπιστος έντός τόσον βραχέος χρό-
νου έκπολιόρκησις τής πόλεως, τής οποίας τό όνομα ειχεν άναγραφή επί τών άσπί-
δων τοΰ φανατισμένου θρησκευτικώς άραβικοΰ στρατού, εθεωρήθη μεγάλης σημα-

1 Τό κείμενον συμφώνως πρός τόν Πατμιακόν κώδικα 212, έκδιδόμενον ύπό τοΰ
Κ. Krumbacher είς Gotting, gelehr. Anzeigen, 1905 Nr 12, σ. 945. Εκδίδεται ένταΰθα,
σελ. 944-947, ό σωζόμενος ΰμνος εκ τοΰ κοντακίου καί εξ οίκων. Βλ. περί τού ΰμνου έκ τοΰ
κώδικος τούτου καί Μάρκου Ν. Ναονμίδου - Παναγιώτον Γ. Νικολοπούλου, Τά κοντακάρια τής
Πάιμου (κώδικες 212 καί 213 ΙΑ' αιώνος), έν 'Αθήναις 1954, σ. ροδ'-ροε'. Ό Krumbacher (ενθ'
άν., σ. 949 καί 952) υποστηρίζει ότι ό έν λόγφ ΰμνος συνετέθη άμέσως μετά τό μαρτυριον,
ήτοι κατά τά μέσα τοΰ 9ου αιώνος.

' Βλ. ΜηναΤον τοΰ Μαρτίου. 'Εν Κοονσταντινουπόλει 1843, σ. 22α.
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σίας κατόρθωμα, τό όποιον ΰμνήθη καί διελαλήθη υπ' αυτών είς τόν ίσλαμικόν
κόσμον τής 'Ανατολής τόσον, ώστε ου μόνον έξυψώθη τό 'Αμόριον ούτως εΐς τήν
συνείδησίν του ώς ή πρώτη βυζαντινή πόλις (βλ. άνωτ., σ. 17-18) άλλα καί τό γε-
γονός τούτο με τόν επακολουθήσαντα έκδικητικόν άγώνα μεταξύ Βυζαντινών
καί 'Αράβων καί τάς εκατέρωθεν άνδραγαθίας απετέλεσαν θέμα διαμορφώσεως εΐς
τους "Αραβας ιδίου επικού κύκλου. Εις τόν κύκλον δέ τούτον ανήκει ή μυθιστο-
ρία τού Σαγίδ Μπαττάλ, ήτις κατά τόν Η. Grégoire άποτελεΐ μουσουλμανικήν
έκδοσιν τών ιστορικών τούτων γεγονότων μεταξύ 'Αράβων καί Βυζαντινών άπό
838-863 \

*

Δ) 'Εκ τής παρεξετάσεως τής όλης διαρθρώσεως τής υποθέσεως τοΰ δημώδους
ασματος τού Κάστρου τής Ώριας πρός τάς μαρτυρίας ταύτας τών βυζαντινών καί
άραβικών πηγών, έκ τών τελευταίων δέ ιδιαιτέρως τοΰ Tabarî, ώς ανωτέρω, περί
τής αλώσεως τοΰ 'Αμορίου, νομίζω ότι δύναται νά πεισθη τις ότι τό υπό έξέτασιν
δημώδες ασμα συνδέεται πράγματι πρός τό ιστορικόν γεγονός τούτο."

Έκ τής συγκρίσεως ταύτης παρατηροΰμεν ότι ώς τό Κάστρον τής Ώριας ή
τήςΜαροΰς έθεωρεΐτο άπόρθητον, ούτω καί τό 'Αμόριον έπιστεύετο ομοίως υπό τοΰ
λαού ώς πόλις άπαράδοτος2, ήτις έπολιορκήθη υπό τών 'Αράβων έπί περίπου 12
ημέρας", ώς έπί 12 έτη καί τό Κάστρον τής Ώριας4.

Κατά τόν Tabarî, ώς ανωτέρω (σ. 19), ό προδότης Wandü είναι "Ελλην
αξιωματικός, όστις, ώς προκύπτει έκ τής στιχομυθίας του μέ τόν καλίφην Μοτασέμ
κατά τήν στιγμήν τής έφόδου τών 'Αράβων εΐς τό 'Αμόριον, συνεζήτει περί τής
αμοιβής του δια τήν παράδοσιν τής πόλεως*. Κατά παρόμοιον, αυθόρμητον, τρό-
πον, ώς Wandü, παρουσιάζεται εϊς τόν Σουλτάνον ή τόν Άμιράν καί ό «τουρκί-

1 Βλ. Η. Grégoire, L'épopée byzantine et ses rapports avec l'épopée turque et
l'épopée romane. Bull, de la Classe de lettres et des se. mor. et pop. de l'Acad Royale
de Belgique, sème série, torn. XVII (1931)σ. 469-470. Βλ. Τοΰ αΰτο ö, Ό Διγενής 'Ακρίτας,
New York, N.Y. (1942) ο. 142-143.

5 Βλ άνωτ., σ· 16-17.

8 Α Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ. 170, σημ. 3.

4 Ή άντιστοιχία αΰτη είς τόν χρόνον τής πολιορκίας άπό έπόψεως μόνον τοΰ άριθμοΰ
δώδεκα είναι χαρακτηριστική, δύναται όμως νά είναι τυχαία, τοΰ άριθμοΰ είς τό ασμα θεω-
ρουμένου ώς τυπικοΰ. Βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη, Ό αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις Βιιζαν-
τινοΐς καί νεωτέροις "Ελλησι, εν 'Αθήναις 1939, σ. 1' ένταΰθα καί σχετική βιβλιογραφία.

5 Βλ. άνωτ., σ. 20 σημ. 1. Ό τρόπος οΰτος τής συζητήσεως υπό τοΰ προδότου είναι
έμφανής καί είς τήν σχετικήν μαρτυρίαν τοΰ Συνεχ. τοΰ Θεοφ. (έκδ. Βόννης, σ. 130, στ,
19-20) «εγκρατείς τών εσω γενήσεσθε καί έμέ πολλοΰ άξιον κρίνετε».
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τσης ό ρωμιογενής» τοΰ άσματος καί συζητεί τήν έπ' αμοιβή παράδοσιν τού Κά-
στρου. 'Αξία προσοχής ενταύθα είναι ή γενναιόδωρος συμπεριφορά αντιστοίχως τοΰ
καλίφου Μοτασέμ καί τοΰ σουλτάνου άπό απόψεως παραχωρήσεων είς τόν προδότη ν
κατά τήν μεταξύ των σχετικήν στιχομυθίαν, τόσον εΐς τό ασμα όσον καί εΐς τήν ώς
άνω (σ. 20 σημ. 1) διήγησιν τοΰ άραβος Tabarî. Είναι έτι άξιοσημείωτον ότι ό προ-
δότης φέρεται εΐς τό ασμα ώς μουσουλμάνος ρωμιογενής ή ρωμιογύριστος, δηλαδή
πρώην Έλλην, όπως έλλην ήτο επίσης καί ό Wandü (ό Βουδίτζης).

Τοΰ στοιχείου τής εισόδου τοΰ εχθρού δι' απάτης εΐς τό κάστρον τής 'Ωριάς
άντίστοιχον έν γένει, κατά τήν άφήγησιν τοΰ Tabarî, είναι ή έξαπάτησις τών συν-
τρόφων τοΰ Wandü ενεκα τής παρουσίας τούτου πρό τού τείχους μέ τόν Μο-
τασέμ, ώστε νά μή προβάλουν άντίστασιν, ούτω δέ έγένετο ακώλυτος δια τοΰ ρή-
γματος τοΰ τείχους ή εΐσόρμησις τού εχθρού έντός τοΰ φρουρίου

Τό τραγικόν τέλος έπεισόδιον εΐς τό υπό έξέτασιν ασμα, τής κατακρημνίσεως
τής ήρωίδος τοΰ Κάστρου έκ τών πύργων του, άφοΰ έξεδύθη τήν πανοπλίαν της,
υποδήματα καί ζώνη ν 2, κατά τάς καππαδοκικάς παραλλαγάς, δηλαδή τά χαρακτηρι-
στικά της γνωρίσματα ώς πολεμιστού, νομίζω ότι αντιστοιχεί πρός τήν σκηνήν τής
αιχμαλωσίας τοΰ στρατηγού 'Αετίου, ώς αύτη περιγράφεται υπό τοΰ Tabarî*. Κατά
τούτον ό 'Αέτιος, άφοΰ έκ τοΰ πύργου, ον ΰπερήσπιζεν, είδε τήν πλήρη καταστροφήν
τοΰ 'Αμορίου, άπεζώσθη τήν σπάθην του καί κατελθών έκ τών επάλξεων τοΰ τεί-
χους έπεσεν εΐς χείρας τού εχθρού.

Ε) Αί ομοιότητες αύται μεταξύ τού άσματος τού Κάστρου τής Ώριας καί
τοΰ χρονικού τής αλώσεως τοΰ 'Αμορίου κατά τόν Tabarî πιστεύω ότι δέν δύνανται
νά είναι τυχαΐαι αλλ' ότι προέρχονται άμφότεραι έκ τής αυτής ιστορικής παραδό-
σεως περί τής σημαντικωτάτης ταύτης δια τους "Αραβας πολεμικής έπιτυχίας. Νο-
μίζω ούτω, ότι εΐς τό ύπό έξέτασιν ασμα τού Κάστρου τής Ώριας εξυμνείται πρά-
γματι τό γεγονός τούτο άλλ' άπό αραβικής πλευράς, δηλαδή τό τραγούδι θα ύπήρ-
ξεν εις τήν άρχικήν του σύνθεσιν έπικόν άσμα τών 'Αράβων τής περιοχής τής Με-
λιτηνής μέ υπό&εσιν τήν ποιητικήν άφήγησιν τής μεγάλης ταύτης νίκης.

Εΐς τήν πρώτην μορφήν τής ή ποιητική επική σύνθεσις αύτη τοΰ χρο-
νικού τής αλώσεως τού 'Αμορίου θά κατέληγε, κατά τήν γνώμην μου, μέ τό
έπεισόδιον τής αιχμαλωσίας έπί τών έπάλξεων τού τείχους τής 'Αμουρεΐας ('Atn-

1 Βλ. άνωτ., σ. 19.

2 Βλ. άνωτ., σ. 9.
' Βλ. άνωτ., σ. "20.
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mûriya)1 τού στρατηγού Άετίου (Yatis)3. Θα ανήκε δέ αναμφιβόλως τό
ασμα τούτο εις τόν έπικόν κύκλον, δ όποιος, παραλλήλως πρός τόν άκρι-
τικόν τών βυζαντινών έντεΰθεν τού Εύφράτου, ειχεν άναπτυχθή αντιστοίχως
εις τόν άραβικόν κόσμον είς τήν άντιπέραν δχθην, ίδια δέ εΐς τήν περιοχήν τού
Εμιράτου τής Μελιτηνής. Εις τόν ποιητικόν κύκλον τούτον τών 'Αράβων άνήκει
επίσης καί ή μνημονευθείσα ήδη μυθιστορία τού Σαγίδ Μπαττάλ, ήτις άνεγνωρίσθη
τελευταίως οτι συνετέθη αρχικώς κατά τά τέλη τοΰ 9ου ή άρχομένου τοΰ 10ου
αιώνος", ώς υπεστήριξε πρώτος δ Κ. Σάθας4. Εΐς τό έργον τούτο ένθα εξυ-
μνούνται αΐ άνδραγαίΚαι τοΰ μωαμεθανού ήρωος Σαγίδ Μπαττάλ, πιστού υπη-
κόου τού έμίρου 'Ομάρ τής Μελιτηνής, κατά τών Βυζαντινών, αναφέρεται προσέτι,
κατά τόν Η. Grégoire *, εΐς διήγησιν μέ μορφήν μύθου (légendaire) καί τό γεγο-
νός τής πτώσεως τοΰ'Αμορίου τφ 838, πρός δέ καί ιστορικά γεγονότα τής πάλης
μεταξύ Βυζαντινών καί 'Αράβων άπό τού έ'τους 838 μέχρι τοΰ 863". Εΐς τήν επο-
ποιίαν ταύτην μεταξύ τών άθλων τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ κατά τών άπιστων, δηλ.
τών χριστιανών, αναφέρεται λεπτομερώς καί τό έπεισόδιον τής αρπαγής ύπό τού-
του, μετημφιεσμένου εΐς Έλληνα μοναχόν, τής ωραίας χριστιανής κόρης Ναουρούζ
Μπανού έκ τοΰ πατρικού πύργου, δ όποιος ήτο ώχυρωμένος καί έφυλάσσετο ύπό
ΐσχυράς φρουράς'. Τήν δμοιότητα τής διηγήσεως ταύτης πρός τό θέμα τής μεταμφιέ-
σεως εΐς τό δημώδες άσμα τοΰ άναλαβόντος τήν έξαπάτησιν τής'Ωριάς τοΰ Κάστρου
ομοίως εΐς καλόγερον ή, κατά τό πλείστον τών παραλλαγών, εΐς έπίτοκον γυναίκα8,

1 Κατά τόν Tabarï. Βλ- παρά Α. Α. Vasiliev, ενθ1 άν., σ. 301, 302 κ. ά.

2 Βλ. Α. Α. Vasiliev, ενθ' άν., σ· 307 κ. ά. βλ. καί άνωτ., σ· 20.

8 Βλ. Η. Grégoire, L' épopée byzantine, ενθ' άν., σ. 468-473.

4 Βλ. άνωτ., σ. 12.

5 L' épopée byzantine, ενθ' άν., σ 468-469' βλ. τ ο ΰ αύτοΰ, Ό Διγενής 'Ακρίτας,
New York, N.Y. (1942) σ. 143.

' Βλ. H. Grégoire, 1' épopée byzantine, ενθ'άν., σ. 468-470 Περί των γεγονότων τού-
των άναφέρεται καί εις έ'ιερον άραβικόν μυθιστόρημα, τό καλούμενον έν Αιγύπτιο Delhem-
ffla. Βλ. Mar. Canard, Questions Epiques. I. Delhemma. Épopée arabe des guerres ara-
bo-byzantines. Byzantion X (1935) σ. 283 έξ· Τό έργον τοΰτο ευρίσκεται είς άμεσον συνά-
φειαν πρός τήν μυθιστορίαν τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ (βλ. έν σ. 284).

7 M- Ethé, Die Fahrten des Sajjid Battal, Bd I, Leipzig 1871, σ. 85-87. Βλ. καί παρά
Κ. Σάϋ·α. ενθ' άν., σ. 813β-314α, δστις παραλαμβάνει έκ τής μεταφράσεως ταύτης τής μυθι-
στορίας.

8 Βλ. άνωτ., σ. 8-9 καί μέρ. II, σ, 28 κ.έξ.
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ύπεδειξεν ό Κωνστ. Σάθας δστις καί υπεστήριξε πρώτος τήν σχέσιν τού άσματος
πρός τό ιστορικόν γεγονός τής αλώσεως τοΰ 'Αμορίου 2.

Είς τό άρχικόν άραβικόν ασμα τής αλώσεως τοΰ Κάστρου τής 'Αμουρέϊας,
'Αμουρίγιας ('Ammouryya) ή τής 'Αμουρίας (Amuria), ώς έκάλουν οί "Αραβες τό
Άμόριον πιστεύω οτι θά εισήχθη άργότερον εκ τής μυθιστορίας τοΰ Σαγίδ
Μπαττάλ τό έπεισόδιον τούτο τής αρπαγής έκ τοΰ ελληνικού κάστρου τής ώραίας
νεάνιδος, τής Ναονρούζ Μπανού, ύπό τοΰ Μπαττάλ, μετημφιεσμένου εϊς "Ελληνα
καλόγερον, πρός άντικατάστασιν τοΰ θέματος τής αιχμαλωσίας τού στρατηγού Άε-
τίου έπί τοΰ πύργου τού κάστρου τού 'Αμορίου μέ τό δποΐον θά έτελείωνε τό
άρχέτυπον ασμα.

Ή μεταβολή αύτη εις τό άσμα θά συνέβη άσφαλώς, όταν, μέ τήν πάροδον
τού χρόνου, ειχε πλέον έξασθενήσει εις τόν άραβικόν κόσμον ή ζωηρά άνάμνησις
τοΰ γεγονότος τής αλώσεως τοΰ Άμορίοΐ', τό δποΐον άπετέλει τήν ύπόθεσιν τοΰ
άσματος, ίσως κατά τό πρώτον τέταρτον τού 10ου αιώνος, ήτο δ' οΰτω εΰχολον ή
μή συγκινούσα πλέον τήν λαϊκήν ψτιχήν άφήγησις εΐς τό ασμα τού επεισοδίου τής
αιχμαλωσίας τοΰ ήρα>ος Άετίου εΐς τήν όποίαν, ώς έλέχθη, θά κατέληγε τό άσμα,
νά συμφυρθή καί διαπλασθή υπό τήν έπίδρασιν τής ελκυστικωτέρας, επίσης λαϊκής,
διηγήσεως, ισως καί άσματος, εκ τοΰ αυτού επικού κύκλου, περί τής καταλήψεως τοΰ
οχυρού ελληνικού πύργου δι' άπάτης ύπό τοΰ μετημφιεσμένου Σαγίδ Μπαττάλ καί
τής αρπαγής τής έν αύτώ ωραίας νεάνιδος (τής Ναουρούζ Μπανού)

Ό συμφυρμός οΰτος τού αραβικού επικού άσματος της αλώσεως τής Άμου-
ρίας (Hammouryya) πρός τό έπεισόδιον τής αρπαγής τής κόρης έκ τοΰ Κάστρου

1 Βλ. άνωτ., σ. 11.

2 Βλ. άνωτ., σ. 11-12. Προσέτι και 77. Καρολίδον, Ή πόλις Άμόριον, ενθ' άν., σ. 230,

σημ. 2.

* Βλ. 77. Καρολίδον, Ή πόλις Άμόριον, ενθ' άν., σ. 230-31 σημ. 2.

4 Άλλαι ειι διηγήσεις μέ ύπόθεσιν τήν άπαγωγήν νεάνιδος χριστιανής ή συνηθέστερον
τήν προσέλκυσιν αύτής είς έρωτα ύπό μωαμεθανού, όστις πολιορκεί τόν πατρικόν της πύργον,
αύτη δέ συντελεί ώς προδότις είς τήν έκπόρθησίν του καί νυμφεύεται τόν νικητήν μουσουλμά-
νον, άσπαζομένη τήν θρησκείαν του, άπαντοϋν διαδεδομένοι είς τόν μωαμεθανικόν κόσμον,
ιδία είς τόν τουρκικόν. 'Ομοίως δέ πρός τά κάστρα τής 'Ωριάς ή άλλως (βλ. άνωτ., σ. 4), τά
όποια ύπάρχουν είς τόν έλληνικόν χώρον μέ διαφόρους πρός αύτά παραδόσεις (βλJV. Γ. ΊΊολί-
τον, Παραδόσεις, Μέρ., Β', έν Αθήναις 1904, σ. 716 εξ.), ευρίσκονται άντιστοίχως καί είς τήν
Μικράν Άσίαν, καλούμενα ομοίως ύπό τών Τούρκων Kiz kalezi (=κάστρον τής κόρης,
τής Ώριας) μέ σχετικός επίσης πρός τά ήρειπωμένα κτίσματα αύτά δημώδεις παραδόσεις.
(Βλ. Ε. W. Has hick, Christianity and Islam under the Sultans, vol II, Oxford 1929, σελ.
743 κ. έξ., 748-749).
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υπό τού Σαγίδ Μπαττάλ νομίζω ότι δύναται νά άναγνωρισθη εις άλλην σχετικήν
πρός τό γεγονός τής αλώσεως τού 'Αμορίου διήγησιν. Αύτη απαντά είς τήν επίσης
άραβικήν μυθιστορίαν Delhemma, ήτις ευρίσκεται εις άμεσον συνάφειαν πρός τό
μυθιστόρημα τού Σαγίδ Μπαττάλ, (βλ. άνοκ., σ. 24, σημ. 6).

Λέγεται ένταύθα (κεφ. 55) περί έπιχε ι ρηθείσης εκστρατείας τού Μοτασέμ
κατά τοΰ 'Αμορίου πρός άπελευθέρωσιν μωαμεθανίδος κόρης έκ τών Χασιμιτών.

Ή πόλις μετά μακράν πολιορκίαν κυριεύεται διά στρατηγήματος τοΰ Βατ-
τάλ, δηλαδή διά τής διεισδύσεως έντός αύτής τμήματος αραβικού στρατού υπό
μορφήν καραβανιοΰ, τό όποιον έζήτει άνεφοδιασμόν. Ούτως ήλευθερώθη ή αιχμά-
λωτος μωαμεθανίς και κατεστράφη τό 'Αμόριον \

Είναι χαρακτηριστικόν ένταύθα ότι τά δρώντα πρόσωπα περί τό 'Αμόριον
είναι ό Μοτασέμ καί ό Σαγιδ Βαττάλ καί ότι ή πόλις κατελήφθη δι' άπάτης και
συνδέεται ή άλωσις μέ τήν άπελευθέρωσιν κόρης φυλακισμένης έντός τής πόλεως.

Εις τήν άρχικήν μορφήν τής διηγήσεα>ς ταύτης νομίζω ότι θα έλέγετο πι-
ί^ανώς περί αρπαγής κόρης έκ τοΰ 'Αμορίου, είτα δέ διά ήθικοθρησκευτικούς λό-
γους θα διεσκευάσθη τό θέμα τούτο 2 υπό τών άφηγητών τής μυθιστορίας ε'ις άπε-
λευθέρωσιν ομοθρήσκου νεάνιδος.

Τό δημώδες ασμα υπό τήν νέαν αύτήν, έπεξειργασμένην, μορφήν του, εις
τήν οποίαν ό ήρως 'Αέτιος τού Κάστρου τής Άμουρέϊας ή τής Άμουρίας είχεν άν-
τικατασταθή διά τής ώραίας χριστιανής νεάνιδος τού Κάστρου, πιστεύω ότι θά πα-
ρελήφθη έκ τών 'Αράβων τής Μελιτηνής υπό τών γειτονικών ελληνικών πληθυσμών
τής Καππαδοκίας.

Οί δανεισμοί στοιχείων τοΰ λαϊκού βίον, μεί)' ών καί τά δημώδη άσματα,
μεταξύ διαφόρων λαών είναι, ώς γνωστόν, σύνηθες φαινόμενον. Ειδικώς μάλιστα
κατά τήν περίοδον ταύτην τοΰ 9ου καί 10ου αΙώνος γνωρίζομεν ότι οί "Αραβες
έχουν περιλάβει είς τήν σύγχρονον έποποιίαν τοΰ Σαγίδ Μπαττάλ ελληνικήν ποιη-
τικήν ύλην καί ότι γνωρίζουν τά άκριτικά τραγούδια καί τόν Διγενήν μέ τήν έπα>-
νυμίαν Άκριτης (Akrates)*, ότι δέ καί οί Βυζαντινοί, αργότερον κατά τόν 10ον
αιώνα, μετά τήν πλήρη ύποταγήν τώ 934 τοΰ 'Εμιράτου τής Μελιτηνής εις τό
κράτος των4, έχρησιμοποίησαν καί αύτοί εις τήν σύνθεσιν τοΰ λογίου έπους τοΰ Δι-

1 Βλ. Mar. Canard, ενθ-' άν., σ. 295.

2 Περί διασκευών καί προσθηκών είς τήν μυθιστορίαν ταύτην αναφέρει καί ό Μ Ca-
nard, ένθ' άν., σ. 284, σημ. 2.

* Η. Grégoire, L' épopée byzantine, ένθ' άν , σ. 477. Πρβλ. καί άνάλυσιν τής πρα-
γματείας ταύτης υπό Στίλπ. Κνριακίδου, έν Λαογρ., τόμ. 10 (1929-30) σ. 626.

4 Βλ. καί Στίλπ. Κνοιακίδψ, έν Λαογρ. 10 (1929-30) σ. 628.
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γενή έπικήν υλην (ήρωικάς παραδόσεις καί άσματα) των 'Αράβων τής περιοχής
ταύτης1.

Κατά τους χρόνους τούτους πιθανώς, ιδία μετά τό 934, οτε ύπήρχεν ειρηνική
καί άμεσ°ζ έπαφή των δύο τέως αντιπάλων κόσμων, μετά τών πνευματικών τότε
άνταλλαγών μεταξύ Βυζαντινών καί 'Αράβων θά διεδόθη ε'ις τους πρώτους εις τήν
γειτονικήν Καππαδοκίαν καί τό άραβικόν ασμα τοΰ Κάστρου τής'Αμουρίας ύπό τήν
νέαν μορφήν του, δηλ. μέ τήν διασκευήν είς αυτό τοΰ αρχικού έπεισοδίου τής αιχμαλω-
σίας τού στρατηγού Άετίου δια τής ρωμαντικής διηγήσεως περί τής διεισδύσεως τού
μετημφιεσμένου Σαγίδ Μπαττάλ εντός τοΰ βυζαντινού Κάστρου καί τής αρπαγής
έκ τούτου τής ώραίας κόρης τού άρχηγοΰ τοΰ φρουρίου. Μέ τό νέον περιεχόμενον
πλέον τούτο τό <|σμα δέν περιείχε στοιχεία θίγοντα τήν έθνικήν φιλοτιμίαν τού βυ-
ζαντινού κόσμου, άλλωστε κατά τήν περίοδον αύτήν, μετά τό 934, τής ειρηνικής
συνυπάρξεως τών Αράβων τής Μελιτηνής μετά τών Βυζαντινών, θά είχε πλέον
λησμονηθή εις τόν λαόν καί τό πρό εκατονταετίας περίπου ιστορικόν γεγονός, τό
δποΐον άπετέλει τήν ύπόθεσιν τοΰ αρχετύπου άσματος.

Εις τό ύπό συζήτησιν άσμα, αφού μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου ήμαυρώθη
εΐς τήν ίστορικήν μνήμην τοΰ λαού τό γεγονός μέ τό δποΐον αρχικώς συνεδέετο,
πρός δέ καί μετεπλάσθη τούτο, ώς ελέχθη άνωτέρω, διά τοΰ συμφυρμοΰ καί άφο-
μοιώσεως εΐς αυτό τού επεισοδίου τής άπαγωγής τής κόρης Ναουρούζ Μπανού εκ
τού πατρικού της πύργου, τό όνομα τού κάστρου Άμουρέϊα ή Άμουρία (άραβ. Άηι-
muriya) έξελήφθη πλέον ώς όνομα τής κόρης, τής ήρωίδος τοΰ συμφυρθέντος
έπεισοδίου τούτου. Τότε πλέον τό όνομα τούτο Άμουρέϊα ή Άμουρία, ώς όνομα τής
κόρης, ήδύνατο εύκόλως εις τό στόμα τοΰ ελληνικού λαού νά ύποστή άλλοιώσεις εΐς
Άμονριάν }Ονριάν}, είτα δέ εις Ώριάν έπίσης εΐς Μάρου καί άλλα ονόματα (βλ.
άνωτ., σ. 4) τόσον εΐς τάς κατά τόπους παραλλαγάς τού ςίσματος, δσον καί εις τάς
σχετικός παραδόσεις.

Εΐς τό άρχικόν ασμα τούτο τού Κάστρου τής Άμουρίας οι Άραβες, ώς
ελέχθη, εξύμνησαν τόν πολεμικόν θρίαμβόν των έν Άμορι'ω τ<ρ 838 κατά τών
Βυζαντινών. Τόν χαρακτήρα τούτον, τόν ΰμνητικόν, διασώζει τό άσμα καί ύπό τήν
σημερινήν μορφήν του εξαιρέσει τοΰ επεισοδίου τοΰ τραγικοΰ τέλους τής κόρης τοΰ
Κάστρου. Άν τό άρχέτυπον τοΰ άσματος τούτου συνετίθετο ύπό Ελλήνων, θά είχε
ύπό τήν σωζομένην σήμερον εις oUto οΐκονομίαν τής ύποθέσεως μορφήν μάλλον
θρήνου, έστω καί άν άκόμη ήθέλομεν δεχθή, ώς ύπεστηρίχθη ήδη ύπό τοΰ Ν. Γ.

1 Βλ. Η. Grégoire, ενθ·' άν., σ. 477-479. Τοΰ αύτοΰ, Ό Διγενής 'Ακρίτας, New
York, Ν. Υ. (1942), σ. 140 κ. έξ. καί ΣτίΧπ. Κνριακίδην, èv Λαογρ., τόμ. 10 (1929-32) σ. 625 χ εξ.
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Πολίτου, ότι τό ασμα δεν έχείκάφετηρίαν γεγονός τι αλλ' ότι συνετέθη τούτο επί τη
βάσει "'στοιχείων μυθικών και ιστορικών»

Ό τόνος τής θλίψεως διά τό έν λόγω γεγονός τής αλώσεως τού 'Αμορίου,
υπάρχει, ώς ήδη παρετηρήθη2, εις τήν ύμνολογίαν τής 'Εκκλησίας διά τους έκ τών
θυμάτων τής καταστροφής ταύτης 42 Μάρτυρας, διά τους οποίους ζητείται
έκδίκησις. Αύτη δέν έβράδυνε νά έπιτευχί)ή· συνετελέσθη μέ τάς νίκας τών Βυζαν-
τινών κατά τών 'Αράβων άπό τοΰ 856-863 έπί Μιχαήλ τού Γ' (841-867), όστις
δι'αυτάςύμνήθη ώςέκδικητής τοΰ 'Αμορίου εις τό γνωστόν δημώδες ασμα τοΰ υιού
τοΰ "Αρμούρη ή τοΰ Άρμουρόπουλου s. Ούτω τό έπος τούτο δύναται νά θεωρηθή
ώς άπάνιησις τών Βυζαντινών εις τό άραβικόν §σμα τοΰ Κάστρου τής Άμουρίας,
τό όποιον, ώς ε'ίπομεν, αργότερον, τόν 10ον αι., παρελήφθη υπό τών κατοίκων
τών γειτονικών ακριτικών περιοχών καί διεσώθη μέχρι τής σήμερον ώς τραγούδι
τοΰ Κάστρου τής τής Ώριας, διαδεδομένον εις όλον σχεδόν τόν ελληνικόν κόσμον.

II

(Παραλλαγαί τοΰ ασματος)

Α'.

Κάτω 'ς τον Ά γι Γιάννη τον Θεολόγον,
πολλά κάστρα ντ' ελάσθα 1 μικρά μεγάλα,
σαν τον Μαροϋς το κάστρο, κάστρο δεν είδα,
διπλούν, τριπλούν χτισμένο, μολνβόκτιστο,
5 οιδεροκαρφωμένο και ασάλευτο.

Χίλιοι το πολεμούσαν χρόνους δώδεκα,
κι άλλους δεκατεσαάρους και δεν παίρνει ο.
Μά 'νας μικρός Τουρκάκης, 'νας γενίτζαρος
εΐπεν είς τόν αφέντη τ': « Αι αφέντη μου·
10 κ' εγ' αν πάρω τό κάστρο, τ' εΐν' τά δώρα μου ; »
— « Ξανθά ξανθά κοράσια, ας εΐν οι σκλάβες σου,

1 Βλ. άνωτ., σ. 12, ίδια έν σημ. 7.

2 Αυτόθι, σ. 21.

8 Βλ. Η. Grégoire, Autour de Digénis Akritas. Les cantilènes et la date de la
recension d' Andros-Trepizonde, Byzantion, tome VII (1932) σ. 291-294. Toi aûxoî,
Études sur Γ épopée byzantine, tome Rev. d. ét. gr , XLVI (1933) σ. 38 κ .έξ Τ ο 0 αυ-
τόν, Ό Διγενής 'Ακρίτας, New York, Ν. Υ. (1942) σ. 201 ν. εξ. Βλ. τό κείμενον του $σμα-
τός καί είς Στίλπ. Κνριακίδου, Ό Διγενής 'Ακρίτας, εν 'Αθήναις [1926] σ. U9-129·
* περιηλθον.
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τά 'μορφα παλληκάρια, ας εΐν οι δούλοι σου
και την Μαροϋ που λεν , ας εΐν' γυναίκα σου».

— «"Ανοιξε, Μαροϋ μ\, ανοιξ , νά μπη δ ξένος·
15 Βάι, βάι, εμέν τον ξένον και τον έρημο

καί τον ξενυχτισμένο που νά βραδυαστώ·
πού 'ν' τά βουϊνά γιομάτ' άπό στρατέματα
κ' οί στράτες οκοτωμέν' άπό τ' αδέλφια μου.
"Ανοιξε, Μάρου μ', ανοιξ', νά μπη δ ξένος,
20 την νύχτα τ' νά περάση, νά μη σκοτω&η»·
Και στον ξένο κατόπι χίλιοι μπήκανε.
Ούλοι τρέχανε στ ασπρα κι δ γενίτζαρος
ετρεξεν 'ς την Μαροϋ του και την ε ζητεί-
Μά η Μαροϋ, σάν είδε τοϋτο τό κακό,
25 εβγαλε τά ζ'εγκιά 1 της, τσάρουχα φορεί 2,
εβγαλε την ζωατρη της, ράμμα ζώνεται"
'ς τους πύργους ανατρέχει και μοιριολογύ.

— « Τό κάοτρο μ σάν επάρτη, τί ·&έλ' την ζωην ! »
Και κάτω εκρημίστην κ° εσκοτώύηκε.

Ί. Σαραντίδον 'Αρχελάου, Ή Σινασσός, έν 'Αθήναις 1899, σ. 168-69

Β'.

'Ατόσα* κάστρα είδα κ ελογύρισα
κι αμον1 τα' Ώριας τό κάστρο, κάστρο °κ' ετουνε*.
Σεράντα πόρτας είχε κι όλα σίδερα,
κ εξήντα παραν&ύρια κι όλα χάλκενα·
5 και τοΰ γιαλού η πόρταν άσ σό 6μάλαμα.
Τούρκος τό τριγυρίζει χρόνους δώδεκα·
μηδέ μπορεί τό πάρη μηδ' άφηνει άτο \
Κ' εν ας μικρός τουρκίταος, ρωμιογύριατος,
ρόκα και ροκοστέλι βάλ' 'ς σά μέσα του8,
10 αδράχτι και σποντύλι ', παίρ 'ς σά 10 χέρια του.
Μαξιλαρίτσα βάλλει κ' έμπροζώα κεται11

1 τσαγγιά" υποδήματα υψηλά μέχρι τών γονάτων. 2 τσαρούχια, χαμηλά υποδήματα.

3 τόσα. 4 ώς, όπως. 5 δεν ήτο. 6 άπό τό. 7 αΰιό. 8 εΐς χήν μέσην, τήν όσφύν του. 9 σφον-

τύλι. 10 παίρνει είς τά. 11 έμπροζώνεται, δηλ. τοποθετεί έπί τής κοιλίας του προσκεφάλαιον

καί τό συγκρατεί διά ζώνης.
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κ έγέντουνε γυναίκα, βαρασμένισσα \
Τόν κάσ τρο 'λογυρίζει και μοιρολογί}.

— «"Ανοιξον, πόρταν, ανοιξον, κασ τρόπορτα·
15 ανοιξον, νά èμπαίνω, Τούρκοι διώχνε με».

— "Κι nnô'tf εμπαίν δ ήλιον ε μπα άπέσ κ' εσύ ',
κι άπόϋ·' εβγαίν' δ φέγγον' εβγα εξ' κ εσύ».

— *Ν' άλι4 εμεν τή μάρ'σσαs τή χιλιάκλερος6
και που νά παιδοποίγω 1 χειμων'κό καιρό.

20 "Ανοιξον πόρταν, ανοιξον, κασ'τρόπορτα'

ανοιξον νά έμπαιναν, Τονρκοι διώχνε με».
Τον Κάστρο 'λογυρίζει και μοιρολογά
κι άπέσ 8 ή κόρ άκούγει και καρδοπονά.
Κι α μον' ντ ενοίγε ή πόρτα χ'ίλιοι ετρεξαν
25 κι α μ, ο ν ντ' εκαλονοίγε μύριοι ετρεξαν.

Κι άλλοι τήν κόρ' άρπάζ'νε κι άλλοι τα φλουριά.
Κι από τΐ> παραϋύρ' ή κόρ' επήδησε,
σε παλληκάρ' άγκάλιας ψυχομάχησε.

Ποντιακά Φύλλα, ετ. Α' (1936-37) άρ. 1, σ. 26-27.

Γ.

"Οσα καστριά κι αν είδα κι αν περπάτησα1β,
σαν τής Ώριας τό κάστρον δεν ελόγιασα.
Σαράντα πύργους εχει δλον μάλαγμα
κι άλλους σαράντα πέντε δια τόν πόλεμο.
5 Τούρκος τό πολεμάει χρόνους δώδεκα,
δέ μπόρει νά τό πάρη τ Ώραιόκαστρον.
"Ενας κακός Τονρκάκης, ενας Κόνιαρος,
πάγει 'ς τόν βασιλέα και τόν προσκυνεί.
— «'Αφέντη βασιλέα, τί 'ν'τό τάγμα σον;».
10 — «Χίλια φλωριά σε δίνω κι αλογον καλόν

καί δυο σπαϋια ασημένια διά τόν πόλεμο».

1 έγκυος. 2 άπό εκεί πού μπαίνουν, είσδύουν, αί άκτΐνες τοΰ ηλίου εΐσελθε και σύ. 3 τό
φεγγάρι. 1 άλλοίμονον. 5 τήν μαύρην, χήν δυστυχή. 6 τήν χιλιάκις ακληρον. 7 νά παιδο-
ποιήσω, γεννήσω 8 άπό μέσα. 8 όταν, ώς. 10 εκδ. Κίνδ. : κι δοα λόγιαοα.
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— «Ουδέ τ ασπρα Οου θέλω, ουδέ ta φλωριά,
ουδέ και τ αλογό σον, κι ουδέ τά σπαθιά·
μόνον την κόρη θέλω, 'π' είναι 'ς τά γυαλιά».

15 — «"Ωσάν τό κάστρο πάρης» χάρισμα κι αντη'".
Καλογεράκ εγίνη, ράσα 'φόρεσε.
Πάγει 'ς την πόρτα, κλαίει, πέφτει, προσκυνεί,
κλαίει και γονατίζει και παρακαλεί.

— «"Ανοιξάνοιξε, πόρτα, πόρτα της Ώριας,
20 πόρτα της μαυρομάτας, της βασίλισσας!»

— « Σύ 'σαι ενας Τονρκάκης, ενας Κόνιαρος'
φεύγα και σε σκοτώνουν, φενγα, σε κρεμνούν!»

— « Μά τό στανρό, κυρά μου, μα την Παναγιά,
ουδέ Τονρκάκης είμαι, ουδέ Κόνιαρος·

25 είμαι καλογεράκης άπ άσκηταριό.

Της πείνας άποθαίνω, και λυπήσου με».

— ι-Γιά δώτε τον ψωμάκι· κι Άμε 'ς τό καλό»·

— sΚυρά,'ς την εκκλησία νά προσευχηθώ!

Ανοιξ', Άνοιξε, πόρτα, πόρτα της Ώριας,
30 πόρτα της μαυρομάτας, της βασίλισσας».

— «Για ρίξετε τους γάντσονς νά τόν πάρετε».

— «2α ράσα μ είναι σάπια και ξεσκίζονται».

— « Για ρίξετε τόν σάκκο, νά τόν πάρετε».

— «*Α μη, κυρά, τόν σάκκο κι αντραλίζομαι2».
35 Ή πόρτα μισανοίγει, 'γέμισ η ανλη.

"Αλλοι 'ς τ Άσπρα 'χύθηκα κι Άλλοι 'ς τά φλωριά,
κι αυτός μέσα ς την κόρη, 'π' είναι 'ς τά γυαλιά.
Κ' η κόρη 'σάν τόν είδε, 'πέσε 'ς τό γιαλό.

Θεσσαλία.·Θεοδ. Κίνδ, Τραγφδια τής νέας 'Ελλάδος,
Leipzig 1833, σ. 6-7, άρ. VI

Δ'.

'Σ σε γούλα τά κάστρη πηα, γοϋλα τά 'νρισα
σάν της Σουριάς τό κάστρο, κάστρο δεν είδα
μέ πόρτες μαρμαρένες, μ αργυρά κλειδιά.
Τούρκοι τό πολεμούσα χρόνους δώδεκα

1 σιδηρούν αγκιστρον. 2 ζαλίζομαι.
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Ο κι άλλους δεκατεσοάρους οι Σαρακηνοί.

Κ' εναμ μικρόν Τουρκάκι, μιας Ρωμιάς παιδί,
'ς τον Άμιράν του πάει 'ς τόσ Σουρτάνον τον

— «'Αφέντη μΆμιρά μου και Σουρτάνε μου,
που παραδώκη χώραν τί 'ναιρ ρόα του;»

10 —« Χίλια 'ναιφ φορεοά του, μύρια ρόα του

κ ή κόρ' απ ου το μ πύργον νά 'ναιγ γυναίκα του».
Γυναίκας ρούχα βάλλει και γγαοτρώννεται
κι απ δξ' άπου τό κάοτρο κΐλαίε καί δέρεται.

— «Για 'ννοίξητέ μον νά 'μπω τοΰ βαρόμοιρου,
15 νά το πικρογεννήοω τό κακόμοιρο·

γιά 'ννοίξητε μου νά 'μπω τον κακόμοιρου
νά τό πικρογεννήοω τό βαρόμοιρο».
"Οσον νά 'ννοίξονν νά 'μπη, χίλιοι 'μπήκασι,
κι δσον νά καλοννοίξου, μύριοι ' βγήκασι,
20 κ' ή κόρ' άπου τόμ πύργον όξω πέταξε·

μηέ 'ς σέ πέτραδ γίδει, μηε 'ς σέ μάρμαρο,
'ς α άγούρ' άγκάλια γίδει και ψυχομαχεΐ '·

Σύμη.-Αα,ο^., τόμ- 2 (1910-11) σ. 572, άρ. 1
(Μιχ Δ. Χαβιαράς).

RÉSUMÉ

La chanson populaire : Le chateau de la belle. Son rapport avec
la prise d'Amorium par les Arabes en 1' an 838.

Cette chanson est, de nos jours encore, répandue dans toutes les par-
ties de l'Hellénisme, du Pont (Mer Noire) et de la Cappadoce (Asie Mineure)
à l'Est, jusqu'aux îles Ioniennes, à l'Ouest, puis, de l'Epire, de la Macédoine
et de la Thrace jusqu'aux rivages de la Mer Noire au Nord, comme aussi
en Crète, dans le Dodécanèse et à Chypre au Sud.

Il y est question d'un château-fort, assiégé pendant douze ans par

1 Τό ασμα συνεχίζεται:

Κ' ή μάννα της φωνάτζει....
« Άνέθάεμά σε, πύργε, πύργε μον φονιά,
πον ψόνε-ψες τηγ κόρη μ μου και λίοόυμά».
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les Turcs ou par les Sarrasins sans que ceux-ci aient pu s'en rendre maî-
tre. Un jeune Turc, ex-Chrétien converti à l'Islamisme, propose alors au
Sultan de l'aider à s'emparer du fort, mais à condition de recevoir en ré-
compense de ses services, entre autres gains, la Belle du Château qui est
à la tête de la défense du fort.

Le Sultan (ou l'Émir) le lui promet. Aussitôt après, le renégat se dé-
guise en femme enceinte. Il vient près des murs du fort et se met à sup-
plier qu'on lui ouvre afin qu'il puisse entrer pour accoucher.

Il existe certaines variations d'après lesquelles le traître, déguisé en
moine, supplie la Princesse de lui ouvrir et de lui accorder l'hospitalité;

Pourtant celle-ci, ainsi que les défenseurs du château, refusent d'ou-
vrir, craignant que la femme (ou le moine) ne soit un Turc déguisé, mais
ils finissent par lui offrir l'hospitalité..

Ses ennemis, qui guettaient, se précipitent à la suite de leur émis-
saire et s' emparent du fort, puis, tandis que les soldats massacrent et pil-
lent, le traître se prépare à aller enlever la Belle du château.

Celle-ci, s'étant rendue compte, du haut de sa tour, du désastre de la
ville, se jette dans le vide pour ne pas tomber entre les mains des Turcs.

Outre cette chanson, il existe nombre d'autres légendes se rappor-
tant à des châteaux en ruines de divers régions du pays. Comme cette
chanson, elles se rapportent toutes à la prise des forts conquis par trahison.

Ces châteaux forts, dans cette chanson comme dans les autres légen-
des, portent des noms différents. Les plus usités sont: Le Château de la
Belle ; le Château de Marous (des réfugiés de Cappadoce), le Château de
Sourias dans le Dodécanèse, etc.

Considérant le thème de cette chanson au point de vue historique,
C. Sathas, en 1880, a été le premier à soutenir qu'il est basé sur un fait hi-
storique authentique, celui de la prise d'Amorium par les Arabes en 838.

Cette opinion a trouvé un certain nombre de défenseurs, parmi les-
quels Paul Carolidés, S. Baud-Bovy et C. Amantos (voir ci-dessus, pp. 12-15)
mais aussi un certain nombre de contradicteurs, comme N. Politis, St. Ky-
riakidés et H. Grégoire (voir ci-dessus).

L'auteur, après avoir-examiné de nouveau le sujet, soutient que cette
chanson se rapporte bien à la destruction d' Arnorium en 838 par les
Arabes, mais il croit que l'original de cette chanson est probablement une
chanson arabe se rapportant à l'Emirat de Melitène.

Il considère les différents points caractéristiques de cette chanson —a)
le nom du château fort et ses fortifications, siège de ce même château par les
Turcs ou les Sarrasins pendant douze ans; b) la prise du fort par duperie,
à l'aide d'un chrétien converti à l'Islam, déguisé en femme enceinte ou en
moine; c) la récompense du traître: La Belle Princesse du Château; d) la fin

3
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tragique de la Princesse, sa chute dans le vide du haut du fort—en les
comparant aux attestations byzantines et surtout aux attestations arabes
relatives à la fortification de la capitale Amorium, au siège et à la prise de
ce même fort, due à la trahison d'un des défenseurs de la ville comme aussi
à sa complète destruction par les Arabes, survenue en 838.

Les traits communs qu'on trouve dans la chanson du Château fort
de la Belle et dans la description de la prise de ce même fort par l'écri-
vain arabe Tabari (839-923) (voir ci-dessus, pp. 19-20) font supposer que
cès ressemblances ne sont pas l'effet du hasard, mais sont étroitement liées
entre elles et que par conséquent cette chanson a dû être composée à l'é-
poque où ce premier événement historique a dû avoir lieu.

L'auteur croit que la chanson a dû être au début une chanson épique,
composée par les Arabes dans le but de raconter la prise de ce château
par eux-mêmes, puisque l'on soutient même que ce fait d'armes a gran-
dement aidé à émouvoir le monde arabe de l'époque au point de vue re-
ligieux. Le nom d'Amorium était aussi devenu légendaire dans l'histoire
et la poésie de ce peuple. Il ajoute même que cette chanson appartient au
cycle épique dans lequel on classe aussi la légende de Sayyid Batthal, qui
est aussi, dans sa composition originale, une épopée arabe de la fin du neu-
vième ou du début du dixième siècle, car elle parle d'événements qui ont
eu lieu entre 838-863.

L'original de cette chanson arabe devait se terminer par l'épisode de
la captivité du général Aétios, chef des forces de la défense d'Amorium.
Cette scène a dû plus tard être remplacée par le récit, peut être même par
la chanson racontant 1' enlèvement de la Belle Chrétienne jeune fille
Naourous-Banou, du Château de son père, par Sayyid Batthal travesti en
moine. On retrouve aussi ce récit dans le roman de Sayyid Batthal.

En conclusion l'auteur ajoute qu'au Xe siècle les Byzantins de la ré-
gion de Cappadoce ont probablement pris la chanson chez leurs voisins
Arabes.

C'est la période pendant laquelle 1' émirat de Mélitène est assujetti à
Byzance. Il éxistait alors entre les deux nations rivales (Byzantins et Arabes)
des relations politiques et culturelles. A noter qu'on trouve également d'au-
tres échanges poétiques entre les deux épopées, celle de Sayyid-Batthal
des Arabes et de Digénis Acritas des Byzantins

1 Les résultats de cette recherche ont été communiqués par l'auteur pour la
première fois en 1958 au XI Congrès International des Études Byzantines à Munich :
(voir Akten des XI Internant. Byz. Kongresses 1958, München i960, p. 581-585).


