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ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΙΙΟΥΑΟΥ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΕΞΑΡΧΑΪΣΜΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ.
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (19ος αιώνας)'

Μνήμη 'Αριστόξενον Σκιαδά

Αίγα προκαταρκτικά γιά τήν επεξήγηση τού τίτλου: Τό αντικείμενο τής 
ανακοίνωσης αυτής έχει μέν νά κάνει με τά ονόματα τοϋ περασμένου αιώ
να, στον μικρασιατικό χώρο, άλλα δέν άναφέρεται στην όνοματοδοσία μέ 
τήν κλασική έννοια, δηλαδή τήν πράξη πού δωρίζει στο νεοφερμένο βρέ
φος, ένα έφ’ όρου ζωής βαπτιστικό. Θά εξετάσω τό φαινόμενο τής μεταβο
λής των ονομάτων κατά τήν εφηβική ήλικία.

’Αλλά άς πάρουμε τά πράγματα άπό τήν άρχή.

A
Άτυπα, ή συνήθεια τής μεταβολής τών όνομάτων, προηγήθηκε τοϋ δέκατου 
ένατου αιώνα. Μαρτυρίες διάσπαρτες βεβαιώνουν ότι στή διάρκεια μιας 
θητείας, στό εσωτερικό τής όμάδας, κάποιοι υιοθετούσαν νεόκοπα ονόμα
τα: είτε διαβιοΰσαν στά εκκλησιαστικά καθιδρύματα, καί προσχωρούσαν 
στό σχήμα, είτε όταν —σπανιότερα— ως λαϊκοί, γίνονταν τρόφιμοι ενός 
σπουδαστηρίου. Ή εθιμική αυτή πράξη, στον οθωμανικό χώρο, όχι μόνον 
νοηματοδοτήθηκε μέ ιδιαίτερο τρόπο, άλλά καί συστηματοποιήθηκε στή 
διάρκεια τών μέσων τοϋ περασμένου αιώνα ώς εργαλείο μεταβίβασης μιας 
συγκεκριμένης έξελληνιστικής ’ιδεολογίας. Μάς ενδιαφέρει στό μέτρο πού 
λειτούργησε προς τήν κατεύθυνση τής εμφύτευσης εθνικής συνείδησης στούς 
χριστιανικούς πληθυσμούς.

Τό φαινόμενο τής έξαρχαϊστικής, μετονομασίας, ώς επιμέρους έκφραση 
τής στροφής στον είδωλολατρικό κόσμο πού συντελέστηκε στά προεπανα- 1

1. Στήν προφορική της μορφή ή μελέτη παρουσιάστηκε ώς εισήγηση στό Διεθνές Συμ
πόσιο: Τά όρια τής αρχαίας κληρονομιάς- Ή διαχείριση τής άρχαιότητας άπό τον νεότε
ρο ελληνισμό (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 31 Όκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 1996). Ή 
αναδρομή στήν άρχαιότητα —έστω μέσα άπό τό πρίσμα του νέου έλληνισμοϋ, έφερε 
στον νοΰ τήν όφειλή άπέναντι στόν παλαιό, καλό δάσκαλο.
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στατικά χρόνια, δηλώνει τό σπάσιμο της συνέχειας, μιά αυτονόμηση απέ
ναντι στην έκκλησιαστική παράδοση. Ή τομή, τό πέρασμα από τό χριστια
νικό έορτολόγιο στον κόσμο τής μυθολογίας ή τήν αρχαία Ιστορία, ή 
άντληση άπό τή δεξαμενή τών παγανιστικών ονομάτων, δέν συνιστοΰν στήν 
γένεσή τους φαινόμενα αυτοφυή: όπως έχει διατυπωθεί, οί άρχικά ρηξικέ
λευθες αυτές κινήσεις συνδέονται μέ τό ευρωπαϊκό ρεϋμα του διαφωτι
σμού. Φθίνοντος τοΰ διαφωτισμού άπώλεσαν τή νεανική τους ικμάδα, γιά 
νά ταυτιστούν μέ τή συντήρηση, καί νά καταλήξουν σέ τύπο νεκρό.2 3

Ή περιοδολόγηση τού φαινομένου τών έξαρχαϊστικών μετονομασιών 
στον όθωμανικό χώρο τόν 19ο αί. άφορά στους ορθοδόξους κατοίκους του 
καί συμβατικά, μπορεί νά χωριστεί σέ τρεις περιόδους. Τό χρονικό σημείο 
εκκίνησης τοποθετείται στά προεπαναστατικά χρόνια, τις πρώτες δύο δεκα
ετίες τοΰ αιώνα κατά τις όποιες ή συνήθεια γίνεται κτήμα μιας μικρής 
πρωτοπορίας —δέν ξεπερνά τά όρια μιας μαθητικής συντροφιάς. Γεωγραφι
κά άνιχνεύεται σέ κάποιες περιοχές τοΰ Αίγαιακοΰ αρχιπελάγους, —τής città 
liquida, τής υδάτινης πόλης, όπως τήν άποκάλεσε ο Σπΰρος Άσδραχάς— δη
λαδή στά άστικοποιημένα κέντρα τών μικρασιατικών παραλίων, σέ κάποια 
νησιά (Σμύρνη, Κυδωνιές, Χίος) άλλά καί στήν ίδια τήν Κωνσταντινούπο
λη.’ Στή δεύτερη, τή μέση χρονική περίοδο, τό φαινόμενο αποκτά μεγαλύτε

2. Ή θεωρητική υποδομή τής ερευνάς πολλά χρωστά σέ προσεγγίσεις παλαιοτέρων: 
Ό Κ.Θ. Δημαράς πρώτος άνέδειξε τήν ’ιδεολογική διάσταση τοΰ φαινομένου. Οί μεταγε
νέστερες έρευνες δέν άνέτρεψαν τό άρχικό σχήμα: Λουκία Δρούλια, «Ή έθιμική παράδο
ση στήν όνοματοθεσία καί ό Διαφωτισμός. "Ενα παράδειγμα άπό τήν Άχαΐα», Μνημών 
10 (1985), σσ. 187-210· Β. Κρεμμυδάς, «Πρόσληψη καί χρήσεις τής ’Αρχαιότητας στον 
ελληνικό Διαφωτισμό καί τό είκοσιένα», Ό δεκαπενθήμερος Πολίτης, τεϋχ. 29,13 Δεκεμ
βρίου 1996, σσ. 24-29. Βλέπε, τώρα, καί Κ.Θ. Δημαράς, «Ή παρουσία τής άρχαίας παι
δείας μέσα στήν νεοελληνική συνείδηση, [1750-1850]» ’Απόψεις 1 (1995), σσ. 14-15. Τό 
πραγματολογικό υλικό στό όποιο στηρίζονται οί υποθέσεις έργασίας πού δημοσιεύονται 
έδώ εκτίθεται στό άρθρο τής ’Ιωάννας Πετροπούλου. «Ό έξελληνισμός-έξαρχαϊσμός τών 
όνομάτων στήν Καππαδοκία τόν 19ο αιώνα», Δελτίο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπονδών 7 (1988-1989), σσ. 141-200.

3. Είναι χαρακτηριστικό τού ευάριθμου τών όπαδών ότι όρισμένα συμβάντα πού 
άναφέρονται άπό τούς περιηγητές ώς ξεχωριστά, μή άλληλοεξαρτώμενα φαινόμενα, γιά 
παράδειγμα παραστάσεις τραγωδιών στήν Κωνσταντινούπολη καί τις Κυδωνιές παρα
μονές τής έπανάστασης, πηγάζουν άπό ένα καί τό αυτό κέντρο, τό Έλληνομουσεΐο τών 
Κυδωνιών. Έκεΐ οί μαθητές τοΰ Κωνσταντίνου Οικονόμου ξαναδίνουν ζωή στά αρχαία 
κείμενα: Ή διάχυση τοϋ φαινομένου λοιπόν, είναι εικονική. Βλ. σχετικά A. F. Didot, Aide 
Manuce et l’Hellénisme à Venise, Παρίσι 1875, σ. 471, όπου ό λεπτομερής κατάλογος τών 
μετονομασιών καί τό σχετικό ψήφισμα στις σσ. 472-473· Choiseul Gouffier, Voyage 
Pittoresque de la Grèce, nouvelle édition, τόμ. 2, Λουβέν 1847, σ. 117. Στό ξεκίνημά της ή 
σχέση τών νεοελλήνων μέ τήν αρχαιότητα εκφράζεται μέσα άπό τή μεταμφίεση, τή μίμη
ση, τό παιχνίδι, τήν θεατρική πράξη, καθώς αύτά ύπόκεινται στή μεταβολή τών όνομά
των, στις άπαγγελίες, τις σχολικές παραστάσεις, τήν ενδυμασία. Ό Κ.Θ. Δημαράς άπο-
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ρη εμβέλεια, γεωγραφικά εντοπίζεται στήν κυρίως μικρασιατική ένδοχώρα 
καί αναπτύσσεται σέ πολυαριθμότερα κέντρα παιδείας εκτεινόμενο ως τις 
αρχές τού 20οϋ αί. Τέλος, οί μετονομασίες πού σημειώθηκαν μέ τον έκπα- 
τρισμό τών πληθυσμών, είχαν συλλογικό χαρακτήρα καί συντελέστηκαν στο 
έλλαδικό κράτος: έντάσσονται στήν τρίτη περίοδο.

Τά δύο άκραια χρονικά σημεία έδώ απλώς θίγονται, ένώ το κύριο ένδιαφέ- 
ρον μας εστιάζεται στις έξαρχαϊστικές μετονομασίες πού σημειώθηκαν στο 
ενδιάμεσο διάστημα, τό όποιο ορίζεται συμβατικά από δύο ιστορικές τομές: 
τήν Ελληνική Επανάσταση καί τή Μικρασιατική Καταστροφή —έπομένως 
άναφέρεται στή μετά τό 1821 καί τήν προ τού 1922 εκατονταετία.

Στή Μικρά ’Ασία ή μεταβολή τού ονόματος είναι πράξη ιδεολογικά φορτι
σμένη: ή υιοθέτηση ενός έξαρχαϊστικοΰ προσωπείου άπό τήν πλευρά τού 
νεοφώτιστου έγγράφεται σέ ένα Ιστορικό περιβάλλον, άνομοιογενές γλωσ
σικά καί πολιτισμικά. Στήν περιοχή μάλιστα τών άνατολικών έπαρχιών, 
όπου έπιχωριάζει τό φαινόμενο τής τουρκοφωνίας, ακόμα καί ή επιλογή 
ενός απλά έλληνοπρεποΰς, όθνείου ονόματος, ώς (πιθανή) οίκειοποίηση 
μιας άλλης ταυτότητας δηλώνει ένα σημείο τροπής τόσο στήν άτομική δια
δρομή τού φορέα όσο καί στήν ιστορική πορεία τής ομάδας.

Α.1. Προεπαναστατικά, άπό τήν πλευρά τής έκκλησίας, έπιδιώχθηκε νά 
άναχαιτιστεΐ τό ρεύμα άποκαθήλωσης τών χριστιανικών ονομάτων μέ πα
τριαρχική εγκύκλιο τού Γρηγορίου Ε' τό 1819, ή όποια άσκοΰσε έλεγχο 
στήν όνοματοδοσία κατά τήν βάπτιση. "Ετσι τις επόμενες δεκαετίες, τά μυ
θολογικά όνόματα, έξοβελισμένα άπό τόν ναό, θά διοχετευθοϋν άπό άλλον 
άγωγό: τά εκπαιδευτικά ιδρύματα θά άναλάβουν τόν ρόλο τού άναδόχου, 
είσάγοντας τό έθος τών έξαρχαϊστικών μετονομασιών κατά τήν διάρκεια 
τής φοίτησης. ’Αρχίζουν νά λειτουργούν δηλαδή ώς άλλα βαπτιστήρια, καί 
μέσα σέ μιά άργή διαδικασία έκκοσμίκευσης, θεσπίζουν ένα είδος μεταβά
πτισης πού τελείται εκτός τού χριστιανικού ναού.

Α.2. Άπό τά μέσα τού 19ου ai. ό αλφαβητισμός, ή χειραφέτηση ολοένα 
μεγαλύτερου άριθμοΰ έγγράμματων άπό τήν έκκλησία, ή πύκνωση στις τά
ξεις τών λογίων, καί ή διάδοση μιας θύραθεν παιδείας θά οδηγήσουν —γιά 
πρώτη φορά— στή συγκρότηση τής λογιοσύνης σέ ένα σώμα τό όποιο απο

δίδει τήν έγκαιρη έπισήμανση τοϋ έξαρχαϊστικοΰ φαινομένου σέ έναν ευαίσθητο δέκτη 
—τόν Κοραή, δ όποιος τό σημειώνει ήδη άπό τά προεπαναστατικά χρόνια (Εισαγωγή 
στόνΣτράβωνα, 1815). Θά μετατόπιζα τό όριο μιά δωδεκαετία πρίν, στα 1803: έτσι προ
κύπτει άπό τή γαλλική έκδοση τού Mémoire sur l’état actuel de la civilisation dans la Grèce, 
σ. 44 κ.έ., όπου ό έλληνας λόγιος, στήν Εταιρεία τών Άνθρωποτηρητών, στό Παρίσι, 
άναλύει έκτενώς τό θέμα. Παρατηρώντας τήν άλλαγή στήν όνοματοδοσία τών πλοίων, 
καταγράφει τό πέρασμα άπό τό χριστιανικό έορτολόγιο στά όνόματα τών μεγάλων 
άνδρών τής άρχαιότητας, ώς άπότοκο τών Ιδεών τοϋ Διαφωτισμού.
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κτά συνείδηση του ρόλου του καί επίγνωση μιας αποστολής —ενώ σημειώ
νονται παράλληλα ανακατατάξεις στο εσωτερικό τής αυτοκρατορίας.

Ή στρατολόγηση έλληνοφρόνων έθελοντών στον μικρασιατικό χώρο γί
νεται αισθητή μετά τήν ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, όταν, ένα μικρό 
τμήμα τών χριστιανικών πληθυσμών αρχίζει να ελκεται από τό νέο εθνικό 
κέντρο, τόσο κυριολεκτικά - γεωγραφικά, όσο καί μεταφορικά - ’ιδεολογι
κά. Πρόκειται γιά μεσαία στελέχη κληρικών αλλά καί κοσμικών τά όποια 
εμφορούμενα από ελληνολατρία, εμπνευσμένα άπό τό άρχαΐο ιδεώδες, επω
μίζονται τό έργο τού φωτισμού —βλέπε «έξελληνισμού»— τής ’Ανατολής 
παρεμβαίνοντας σέ καίριους τομείς τού επιστητού. Είναι οί οργανικοί δια
νοούμενοί τής εποχής γιά τή διαμόρφωση μιας ελληνικής έθνικής συνείδη
σης στους ορθόδοξους πληθυσμούς πού οίκούν τόν οθωμανικό χώρο.

Τά άνθρωπονύμια μετατρέπονται, εξαρχαΐζονται, ως συνήθεια πού περ
νάει άπό τούς ολίγους (εγγράμματους) σέ ένα εύρύτερο στρώμα (έγγραμά- 
των), δηλαδή στούς μέσους όρους —τούς σπουδαστές τών μεγάλων σχολών 
τής Πόλης, άλλα καί σέ μικρότερο αριθμό έλληνιζόντων τής μικρασιατικής 
ένδοχώρας. Είναι ακριβώς οί «έξαρχαϊσμένοι» απόφοιτοι τών αστικών κέν
τρων τής πρώτης μεταεπαναστατικής περιόδου, δηλαδή τής δεκαετίας 1820- 
1830, εκείνοι πού μεταλαμπαδεύουν τά προχριστιανικά ονόματα στούς — 
πολλαπλάσιους— νεοφώτιστους τής επόμενης γενιάς, άπό τήν δεκαετία τού 
1850 καί εξής.

'Η κληροδοσία ενός αρχαίου ονόματος στή δεύτερη αυτή περίοδο τής 
συστηματοποίησες, είναι δυνατόν να συνδεθεί μέ τήν περιοδολόγηση τών 
εθνικών κινημάτων, έτσι όπως τήν συνέλαβε ό Τσέχος ιστορικός Miroslav 
Hroch. Σύμφωνα μέ τή θεώρησή του, σέ κάθε εθνικό κίνημα διακρίνονται 
δύο φάσεις. Στήν πρώτη, οί ενέργειες τών άκτιβιστών προσανατολίζονται 
στή λόγια έρευνα, τή διάδοση τού ενδιαφέροντος γιά γλωσσικές, πολιτισμι
κές, κοινωνικές καί ιστορικές ιδιαιτερότητες τής μή κυρίαρχης ομάδας. Στή 
δεύτερη, μιά νέα γενιά άκτιβιστών, προσπαθεί να προσεταιριστεί όσο δυ
νατόν περισσότερους άπό τήν έθνοπολιτισμική της όμάδα γιά τή δημιουρ
γία ενός μελλοντικού έθνους.4 Στή μικρασιατική περίπτωση, δέν έχουμε μό
νον μιά άριθμητική διεύρυνση τού φαινομένου, ή τή γεωγραφική του διάχυ
ση. Ή ειδοποιός διαφορά, άπό τά μέσα τού αιώνα κι ύστερα, σέ σχέση μέ 
τό παρελθόν, είναι ή οργανωτική ένταξη καί συστηματοποίηση τού εθίμου 
τών μετονομασιών στα πολυπληθέστερα, πιά, σχολικά ιδρύματα, έτσι ώστε 
ή έξαρχαϊστική διαδικασία, παύει νά έπαφίεται στήν ατομική προαίρεση 
πρωτοπόρων δασκάλων —ή ερασιτεχνών.

Μέ βάση τούς Καταλόγους όρισμένων μετονομασμένων σπουδαστών τής 
Μεγάλης τού Γένους Σχολής, καί τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης, συμπε

4. Miroslav Hroch, «Άπό τό εθνικό κίνημα στήν έθνική όλοκλήρωση», Εθνικό κίνημα 
καί Βαλκάνια, ’Αθήνα 1996, σσ. 24-25.



Μ ΕΤΟΝΟΜ ΑΣΙΕΣ, ΕΕ ΑΡΧΑΪΣΜΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 173

ραίνουμε ότι, κατά κανόνα, τά ήδη κεκτημένα τουρκογενή ονόματα, εξελλη
νίζονται. Καί άκόμη ότι στην μέν πρώτη σχολή (μέ κοσμικό/λαϊκό χαρα
κτήρα), επικρατεί μια αμιγής ή πεποιημένα έξαρχαϊστική τάση, ενώ στή 
δεύτερη (μέ σεμιναριακό, θεολογικό χαρακτήρα) πλειοψηφούν τά μεσαιωνι
κά, βυζαντινά ονόματα.5

Α.3. Θά καταθέσω εδώ ώς υποθέσεις εργασίας όρισμένες παρατηρήσεις. 
Πρώτα άπ’ όλα, ή τελετουργική διάσταση τού φαινομένου. Ή διαδικασία 
τής μετονομασίας, απαιτούσε ενα ζεύγμα πομπού καί δέκτη, τόν άνάδοχο 
καί τόν νεοφώτιστο. Πρέπει νά σημειώσουμε ότι ώς προς τό φύλο, οί πη
γές δέν μνημονεύουν περιπτώσεις γυναικείου έξαρχαϊσμοΰ, ούτε καί μετά 
τήν έξάπλωση τής φοίτησης στά παρθεναγωγεία —άπ’ όσο γνωρίζω.6

Είναι λοιπόν πράξη κατά τήν οποία ένας κατά κανόνα ένήλικας, γένους 
ανδρικού χρίζει έναν έφηβο, τού ίδιου, πάντοτε γένους. Πράγμα άλλωστε 
συμβατό καί μέ τήν εκκλησιαστική παράδοση κατά τήν όποια οί άνάδοχοι 
οφείλουν νά άνήκουν στό ίδιο φύλο μέ τόν μέλλοντα νά βαπτισθει.7

5. Οί συγκεντρωτικοί κατάλογοι, είναι μεταγενέστεροι καί αποτελούν συμπίλημα διά
σπαρτων στοιχείων. Βλ. Τ. ΓΙετροπούλου, ΰ.π., σσ. 15 1-153 (Κωνσταντινούπολη) καί σσ. 
170-171 (Καππαδοκία). Θά πρέπει νά σημειώσει κανείς εδώ, εκτός άπό μια γενική ιστο
ρική ροπή, καί τό ρόλο πού διαδραμάτισε ή πνευματική παρουσία τών δύο σχολαρχών 
στά αντίστοιχα Ιδρύματα. Ό Νεόφυτος Δούκας έγραφε μετά τόν θάνατο τού Λογάδη 
(1835) ότι «ώς άλλος Νώε τήν τών Ελλήνων γλώσσαν ώς άπό τού κατακλυσμού έν τή 
κιβωτψ διασώσαντα». Καί δέν ήταν μόνον ή συμμετοχή του στήν Κιβωτό, τό μεγάλο 
έλληνικό λεξικό πού πιστοποιούσε τήν έλληνομάθειά του, ούτε οί μελέτες ή τά επιγράμ
ματα πού είχε έκδόσει, αλλά τό γεγονός ότι μεταβίβαζε τήν άρχαιογνωσία μέ τή διδα
σκαλία καί τις έξαρχα'ίστικές μετονομασίες τών μαθητών του. Βλ. Εθνικό 'Ημερολόγιο 
Βρεττοϋ τον έτους 1869, ’Αθήνα, σ. 605, άλλά καί Στίλπων I. Κυριακίδης, «Παρατηρή
σεις περί τών νεοελληνικών βαπτιστικών ονομάτων» Λαογραφία 5 (1915) σ. 346. Γιά τήν 
ιδεολογική στράτευση τού Τυπάλδου βλ. Σπύρου I. Άσδραχά, Είσαγωγή-σχόλια- στό: Γε
ώργιος Τυπάλδος-Ίακωβδτος, Ιστορία τής Ίόνιας ’Ακαδημίας, ’Αθήνα 1982, καθώς καί 
Γεωργίου Δ. Μεταλληνοΰ-Βαρβάρας Γ. Μεταλληνοΰ, Άρχείον Θεολογικής Σχολής τής 
Χάλκης, Σχολαρχία Κωνσταντίνον Τυπάλδου 1844-1864, τόμ. 1, ’Αθήνα 1985· τόμ. 2 
’Αθήνα, 1987. Ιωάννα Πετροπούλου, δ.π., σσ. 154-155.

6. Οί λόγοι τής «παραμέρισης» τού γυναικείου φύλου άνάγονται στή μακρά διάρ
κεια. "Ενας άπό αυτούς πρέπει νά θεωρηθεί ή μή πρόσβαση ικανού άριθμοΰ γυναικών 
στήν εκπαίδευση ώς τά μέσα τού αιώνα. ’Αλλά καί όταν αυτό συμβαίνει, γιά τις γυ
ναίκες τις καταγόμενες άπό περιοχές τουρκόφωνες δέν προσλαμβάνει έξισωτικό χαρα
κτήρα, αλλά περιστασιακό. Ή άρση τού εγκλεισμού, ή έξοδος άπό τήν εστία, γιά νά μά
θει ελληνικά, τήν υποχρεώνει νά μεταβιβάσει, σέ δεύτερο στάδιο, τή γνώση αύτή, καί μέ 
έπανεγκλεισμό, νά αναθρέψει ελληνόφωνα παιδιά. Επομένως ένα άρχαΐο όνομα θά ήταν 
άνώφελο νά δοθεί άφού ήταν πράξη δίχως συνέχεια καί μέ σχεδόν μηδενικό-κοινωνικό 
εκτόπισμα. "Αλλωστε, όπως παρατηρεί ή Λ. Δρούλια, (δ.π., σ. 189) στις πρωτόγονες κοι
νωνίες οί γυναίκες δέν όνοματίζονται κάν, καί σέ άλλες, προσαγορεύονται μέ τήν ιδιότη
τα πού έχουν μέσα στήν οικογένεια (νύφη) ή μέ τό όνομα τού συζύγου (κυρά Βασίλαινα).

7. Σύμφωνα μέ τήν ορθόδοξη παράδοση οί άνάδοχοι έπιλέγονται μεταξύ ατόμων τού
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Ώς τόπος τέλεσης ορίζονται τα άρρεναγωγεία όπου ή μετονομασία διενερ- 
γεϊται intra muros —δηλαδή στο εσωτερικό κάποιου Ιδρύματος ενόσω ò βα- 
πτιζόμενος εχει τήν ’ιδιότητα τού μαθητή ή τού μαθητευόμενου. Ή εγκατά
λειψη τού παλαιού ονόματος δηλώνει τήν έναρξη νέου σταδίου στή ζωή 
τού νεοβάπτιστου, τού νεοφύτου καί παράλληλα, σηματοδοτεί τήν είσοδο 
ενός άκόμη μέλους στον κλειστό κύκλο τής ομάδας (εκπαιδευτικής, εκκλη
σιαστικής ή άλλης). Ή πράξη τής μύησης διενεργείται «έξωθεν» καί «άνω
θεν» (ή διαζευκτικά). Δηλαδή δέν έχουμε παράδειγμα ομάδας πού να βα- 
πτίζεται αύτοβούλως, γιατί υποτάσσεται σε ένα κυρίαρχο ρεύμα. Κατά κα
νόνα ό «άνάδοχος» παρίσταται μέν σωματικά καί ή μετονομασία γίνεται 
πρόσωπο μέ πρόσωπο άλλά είναι εκείνος ό απέξω, μέ τήν έννοια ότι προ
έρχεται άπό έναν διαφορετικό κόσμο, ώς φορέας καί εισηγητής μιας άλλης, 
ανώτερης παιδείας.

Στις επαρχίες τού Πόντου,8 τής Καππαδοκίας πρόκειται για έλλαδίτη, 
για κωνσταντινουπολίτη —ή ακόμα καί γηγενή— σέ κάθε περίπτωση όμως, 
για άτομο πού ένα διάστημα χρημάτισε λειτουργός κάπου αλλού, ή μετεκ
παιδεύτηκε σέ κέντρα τού εύρύτερου αστικού χώρου τής όμογένειας.9

αύτού φύλου μέ τον μέλλοντα να βαπτισθεΐ. Ό κανόνας αυτός Ισχύει έως τον έκτο αιώ
να, όπότε καί είσάγεται ό νηπιοβαπτισμός. Ό άνάδοχος, ό χειραγωγός, έπιτελεΐ κατά κά
ποιον τρόπο πράξη υιοθεσίας. Ή έκκλησία κατέταξε τό μυστήριο στά μή έπαναλαμβανό- 
μενα, καί άπέκλεισε τούς κληρικούς ώς άναδόχους τού χριστιανικού βαπτισμοΰ.

8. Για τόν Πόντο δέν έχει έρευνηθει τό φαινόμενο τής έξελληνιστικής όνοματοδο- 
σιας. Είναι πάντως, βεβαιωμένη ή παρουσία του. Βλ. ένδεικτικά Φίλων Κτενίδης, «Τό 
Φροντιστήριον τής Τραπεζοϋντος», Ποντιακή 'Εστία, έτος 9ο, τεϋχ. 2-3, Θεσσαλονίκη 
1958, σσ. 4742-4743, όπου τοποθετεί τό φαινόμενο τής μετονομασίας στά τέλη τού 19ου 
αί. Βλ. άκόμη τά Βιογραφικά τού Νικολάου Λιθοξόου [Τάστση], Ποντιακή Στοά, 1975- 
1984, ’Αθήνα, Έκδοσις Παμποντιακής Ένώσεως, 1984, σ. 115. Εξαιρετικό ένδιαφέρον 
παρουσιάζουν οί παρατηρήσεις τού P. de Tchihatcheff, Lettres sur la Turquie, Βρυξέλλες- 
Λιψία, 1859, σ. 18. Διαπιστώνει στήν Κερασούντα, τή συγχρονική χρήση χριστιανικού/ 
έλληνικοΰ καί μωαμεθανικού όνόματος άπό τό ίδιο πρόσωπο, δηλαδή τή διπλή ταυτότη
τα —καί Ιδιότητα— τών κρυπτοχριστιανών τού Πόντου: ό έμφανιζόμενος ώς Σουλεϊ- 
μάν, Ιεροδιδάσκαλος τού Κορανίου, είναι παράλληλα καί χριστιανός, έλληνας παπάς μέ 
τό όνομα Παρθένιος.

9. Στο ’Αρχείο Προφορικής παράδοσης τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατα
γράφεται ένας έπαρχιακός καί γιά τόν λόγο αυτό λιγότερο τελετουργικός τρόπος μετο
νομασίας. Ό πληρόφορητής φέρει βασιλικό όνομα, Πύρρος, έχοντας άποδεχτει —δεύτε
ρη γενιά— τό έπώνυμο πού ένας ήπειρώτης δάσκαλος χάρισε στον πατέρα του. Ό έλλα- 
δίτης, δέν άνήκει στήν κοινότητα, έρχεται άπ’ έξω, καί μέ τήν πράξη του αύτή καταργεί 
τή συνέχεια —τή γενεαλογική άλυσίδα πού έδραξόταν στήν έπαγγελματική ιδιότητα τού 
κάλφα. Ή μαρτυρία, άπό τό Ίντζέσου τής Καππαδοκίας [άρ. ΚΠ 78]: «Τό όνομά μας 
ήταν Κάλφας-Καλφόγλου γιατί οί προπάπποι μας ήτανε καλφάδες. "Οταν ό πατέρας 
μας ήταν μαθητής μάς είχαν φέρει έναν δάσκαλο άπό τά Γιάννενα. Μια μέρα τού είπε 
τού πατέρα μου ότι είναι σαν τόν Πΰρρο, τόν βασιλιά τής ’Ηπείρου, έτσι γιά άστειο. Τά 
άλλα παιδιά γιά νά τόν πειράξουν τόν έλεγαν Μπίρ, κι έτσι τού έμεινε αυτό τό όνομα.
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TÒ «άνωθεν» δηλώνει τήν ιεραρχία. Ό άνάδοχος, έχοντας ό ίδιος ήδη 
μετονομασθει, είναι ήλικιακά πρεσβύτερος. ’Ανήκει σέ μια υψηλότερη (έ- 
παγγελματική/κοινωνική) βαθμίδα σέ σχέση μέ τον έφηβο. Ό εκούσιος απο
δέκτης τού νέου όνόματος είναι σωματικά άλλα καί νοητικά παρών στή 
διαδικασία —καί στο σημείο αυτό, ή μεταβάπτιση διαφοροποιείται από τόν 
χριστιανικό νηπιοβαπτισμό: ò φορέας τού είδωλολατρικοϋ όνόματος είναι 
σέ θέση να έχει συνολική έποπτεία τού γεγονότος.

Οί όροι αναπαραγωγής τού φαινομένου εξασφαλίζονται άπό προϋπάρ- 
χουσες πρακτικές. Μνημονεύεται ή συνήθεια όταν άπεβίωνε ένας άγαμος ή 
άτεκνος δάσκαλος, να κληροδοτεί τό επώνυμό του σέ έναν ή περισσότερους 
νεαρούς μαθητές του, στερουμένους όνόματος μέ τήν συναίνεση τών υπο
λοίπων δασκάλων γιά νά μήν λησμονηθεί.10 Στήν περίπτωση αυτή συμπαρα- 
σύρεται, ενίοτε, καί τό βαπτιστικό. Ό όψιμος κτήτορας μέ αυτόν τόν τρό
πο, προικίζεται συμβολικά, μέ μια πνευματική περιουσία γιά νά γίνει, μέ 
τήν σειρά του, όχι μόνον άποδέκτης, άλλά καί δυνάμει χορηγός μιας άρ- 
χαιολατρικής παιδείας.

Α.4. Έκτυπο είναι ένα στοιχείο ηθοποιίας καί μέ τις δύο έννοιες. Μέ τό 
νέο όνομα δανείζομαι τό προσωπείο ενός άλλου, υποδύομαι κάποιον άλ
λον, άπαγγέλλω τόν λόγο του καί σταδιακά μεταβάλλομαι: εντάσσομαι σέ 
ένα νέο συλλογικό σώμα άποδεχόμενος τό σύστημα άξιων μιας πολιτισμι
κής όμάδας στήν οποία τείνω καί θέλω νά άνήκω. Μέ αυτήν τήν έννοια, θά 
μπορούσε κανείς νά θεωρήσει τήν πράξη τής μετονομασίας ώς φαινόμενο 
πολιτισμικής επαγωγής, εκπολιτισμού (acculturation).11 Ή πράξη τής μετο-

Όλοι έλεγαν, έρχεται ό Μπίρος». Παρατηρούμε ότι τό τουρκικό έκτοπίζεται άπό τό 
άρχαΐο έλληνικό καί έκείνο μέ τήν σειρά του έκτοπίζεται άπό τό άρβανίτικο —πιό 
οικείο στήν προφορική γλώσσα. Τό άρχαΧο επιβιώνει μόνο μέσιμ τής γραπτής, δηλαδή 
τής έπίσημης πολιτογράφησης στα άρχεία του έλληνικοϋ κράτους μετά τό 1922.

Ή κοινωνική διάσταση καί λειτουργία του φαινομένου στο σχολικό πλαίσιο τής έπαρ- 
χιακής κοινότητας καθώς καί ό προβιβασμός πού συνεπαγόταν, διαγράφονται καθαρά 
στήν περίπτωση του Βιζυηνοϋ: τό Γιωργί τής Μιχαλιέσας άπό τήν Βιζώ τής ’Ανατολικής 
Θράκης έπρόκειτο άρχικά, μέ πρωτοβουλία τού δασκάλου, νά γίνει Γοργίας. Κατά τήν 
μαρτυρία τής μάνας του: «Ό νουνός του τό βάφτισε Γιωργί, καί πατέρας του ήτανε ό 
Μιχαλιός ό πραμματευτής, ό ανδρας μου. Μά κείνο, άκοΰς, έπρόκοψε καί πήρεν ένα όνο
μα άπό τα περιγραμμάτου· καί τώρα, σαν τό γράφουνε μέσ’ σταίς εφημερίδες, δέν ήξεύρω 
κι έγώ ή ίδια, τό παιδί μου είναι μαθές πού λένε, ή κανένας φράγκος !» Έδώ ή μετονομα- 
σία συνιστά μετάβαση άπό τό λαϊκό στό λόγιο πεδίο όπως παρατηρεί ό Π. Μουλλάς- Γ. 
Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά Διηγήματα, έπιμ. Παν. Μουλλάς, ΝΕΒ, ’Αθήνα 1994, σ. νδ'.

10. Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου, 1800-1913, ’Αθήνα 1932, σ. 
127.

11. Ή έπιφύλαξη είναι μία. Έδώ δέν έχουμε νά κάνουμε μέ ένα ζεύγος έλλαδίτη/μι- 
κρασιάτη πού νά παραπέμπει στή σχέση κυρίαρχου/κυριαρχούμενου, ή κατακτητή/ύποτε- 
λοΰς μέ τήν κλασική έννοια, άφοϋ δέν συγκροτούν άποικιακοϋ τύπου κοινωνία. 'Ωστό
σο, έντάσσεται σέ δυτικού τύπου έκπολιτισμό. Στό ίδιο έρμηνευτικό σχήμα έγγράφεται
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νομασίας, ώς τελετή μύησης, μπορεί μέν θεωρητικά να σημαίνει τήν άφιξη 
τού νεαρού αγοριού σέ μια βαθμίδα ήλικιακής ώρίμανσης άλλα πρακτικά, 
εφαρμοσμένη στον συγκεκριμένο τόπο τον οθωμανικό χώρο, υποδηλώνει 
καί τή δυνητική του ένταξη σέ μιάν άλλη —φαντασιακή ή πραγματική— 
κοινότητα.

Τά στάδια πού διανύει παραπέμπουν στον ορισμό πού διατύπωσε στίς 
αρχές τού εικοστού αιώνα ό Arnold Van Gennep για τά rites de passage: 
αποκοπή από τήν προηγούμενη κατάσταση, ολιγόχρονη άναμονή στο κατώ
φλι ενός νέου βιοτικού κύκλου καί τέλος, προβιβασμός σέ μιά ίεραρχικά 
άνώτερη βαθμίδα. Πρόκειται δηλαδή, για ένα είδος όίαβατήριας τελετής.'2 12

καί ή ροπή προς τήν αρχαιολατρία τής όποιας μια μόνον έκφανση άποτελεΐ ή μετονομα- 
σία. Βλ. σχετικά, Nathan Wachtel, «L’acculturation», Faire de l’Histoire, 1, sous la direction 
de Jacques Le Goff et Pierre Nora, Παρίσι 1974, σσ. 124-146 (ελληνική έκδοση: Ζάκ Λέ 
Γκόφ-Πιέρ Νορά, Τό έργο τής Ιστορίας, μετάφραση Κλαίρης Μιτσοτάκη, ’Αθήνα 1988, 
σσ. 39-65)· Ruggiero Romano, «Ή άμφίδρομη πολιτισμική μεταφορά», Τά Ιστορικά, τεύχ. 
24-25, Αθήνα, 1996, σσ. 3-12.

12. Arnold Van Gennep, Manuel de Folklore français contemporain, τόμ. 1, Παρίσι 1943, 
σσ. 111-114· Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, publié sous la direction de 
Pierre Bonte, Michel Izard, Παρίσι, P.U.F., 1991, τά λήμματα «rite», «rite de passage» (σ. 630, 
633). Ό όρος χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά τό 1909 άπό τον Arnold van Gennep, στό 
όμώνυμο έργο του Les rites de passage: Μνημονεύουμε πρόσθετα, εδώ, τήν ενδιαφέρουσα 
παρουσία τής ελληνικής γλώσσας (έπιβίωμα τής ’Αναγέννησης;) στήν όνοματοδοσία τής 
λατινικής Δύσης. Στίς τελετές πού γίνονταν στα μεγάλα οικοτροφεία, άρρεναγωγεία, στήν 
Γαλλία, τελετές πού κρατούν άπό τό μεσαίωνα, άπονέμεται ένα καινούριο όνομα στους 
πρωτοφερμένους σπουδαστές. Ό μεγαλύτερος, παίρνει τό όνομα τού Mega, καί ό μικρό
τερος τού Epsilon, σημειώνει ό Gennep (Manuel de Folklore, σ. 223). Πρέπει πάντως να 
υπογραμμίσουμε ότι στίς έλληνικές πηγές, πουθενά δέν άπαντά ακριβής περιγραφή τού 
τελετουργικού. Άς στραφούμε προς τήν κατεύθυνση τού άνεξερεύνητου γιά μάς —ίσλαμι- 
κοΰ κόσμου: σέ μιά περίπτωση, ή βάπτιση λειτουργεί στό πλαίσιο τού προσηλυτισμού 
ένός "Ελληνα στή μωαμεθανική Θρησκεία, τόν 13ο αιώνα— συγκεκριμένα τήν προσχώρη
σή του στό τάγμα των δερβίσιδων. Χρέη άναδόχου —σύμφωνα πάντα μέ τήν Ιδια πηγή, 
αναλαμβάνει ό ήλικιακά καί ίεραρχικά ανώτερος ποιητής Τζαλάλ αλ-Ντίν Ρουμί. Τό περι
στατικό διασώζει ή θαυμάσια αφήγηση τού Θιρυάνου Άλά-αλ-Ντίν: Σπύρος Βρυώνης (Ή 
παρακμή τον Μεσαιωνικόν Ελληνισμού στήν Μικρά ’Ασία καί ή διαδικασία έξισλαμι- 
σμοϋ (ΙΙος- 15ος ai.), ’Αθήνα 1996,σ. 343,584-5. 'Εκτός άπό τήν απονομή τού νέου όνό- 
ματος τό τυπικό περιλαμβάνει καθαρτήριο λουτρό, δημόσια άπαγγελία δόγματος τής πί- 
στεως, παράσταση χορού Μεβλεβήδων «σέμα», καθώς καί περιτομή τού προσήλυτου. Καί 
εδώ όπως καί στόν χριστιανικό κόσμο ή συμβολική πράξη τής βάπτισης σηματοδοτεί τήν 
ένταξη τού νεοφώτιστου σέ μιάν άλλη κοινότητα —θρήσκευτική αυτή τή φορά καί όχι 
ακόμα εθνική. Μιά μαρτυρία προς τήν άλλη κατεύθυνση δίνει ό Primo Levi (Έάν αυτό 
είναι ό άνθρωπος, Μετάφραση Χαράς Σαρλικιώτη, ’Αθήνα 1997) άναφερόμενος στους 
κρατούμενους τού Άουσβιτς. Περιγράφει τήν διαβατήρια πράξη χάραξης στό χέρι ενός 
αριθμού: «Τό όνομά μου είναι 174 517: Μάς βάφτισαν· γιά όλη τήν υπόλοιπη ζωή μας θά 
έχουμε τό νούμερο χαραγμένο στό αριστερό μας μπράτσο. Ή επέμβαση ήταν ελαφρά 
έπώδυνη καί εξαιρετικά γρήγορη: μπήκαμε στή σειρά καί ένας ένας, κατ’ άλφαβητική σει
ρά, περάσαμε μπροστά άπό έναν έπιδέξιο εκτελεστή, έφοδιασμένο μ’ ένα έργαλειο μέ λε
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Α.5. Επομένως, αν το θρησκευτικό βάπτισμα δίνει τό χρίσμα τοΰ χριστια
νού, εντάσσει τό βρέφος στους κόλπους της ορθόδοξης κοινότητας, τότε ή 
απονομή ενός νέου ονόματος, ώς άλλο βάπτισμα, χορηγεί μιά νέα ταυτότη
τα στον έφηβο πού εξαρχαΐζεται, τον διαφοροποιεί από τό σύνολο στο 
όποιο ανήκει καί τον εντάσσει —έστω νοερά— στήν ελληνική εθνική κοινό
τητα —καθιστώντας τον εξάγγελο των όραματισμών της.13 Πράγματι, ή με- 
θόδευση τής τελετουργίας, κατά τό δεύτερο μισό τοΰ 19ου αί. στό εσωτε
ρικό τών σχολών τοΰ μικρασιατικοΰ χώρου, πραγματοποιείται στό πλαίσιο 
ενός άνερχόμενου ρεύματος εθνικισμού για να απαντήσει στις αύξανόμενες 
ανάγκες θεμελίωσης μιας ελληνικής συνείδησης. Στή διαδικασία μετάβασης 
άπό τον οικουμενικό κόσμο, στον κόσμο τών εθνικών κρατών, ή άνάσυρση 
τής ελληνικής αρχαιότητας έχει έναν προφανή καί λειτουργικό ρόλο νά 
διαδραματίσει.

Άν ή κατασκευή τής εθνικής ταυτότητας, εδράζεται, μεταξύ άλλων, σέ 
δύο άξονες, παρελθόν καί μέλλον, πρέπει νά πούμε ότι στήν τελετουργία 
τής μετονομασίας συνυφαίνονται καί οί δύο χρονικές στιγμές. Προβολή 
στό παρελθόν μέ τήν επίκληση τού προχριστιανικοϋ κόσμου μέσψ τών όνο- 
μάτων, καί προβολή στό μέλλον μέ τήν εξασφάλιση τής διαδοχής, αλλά καί 
μέ τήν έννοια της άποστολής. "Αλλωστε, μιά μεσσιανική διάσταση έμπερι- 
κλείεται στήν ίδια τήν απόκτηση ενός ένδοξου ονόματος, πού θεωρείται ότι 
όδηγεΐ στά μεγάλα πεπρωμένα.14

πτότατη βελόνα. Τώρα αρχίζει ή πραγματική μύηση: γιατί μόνο “δείχνοντας τό νούμερο” 
παίρνεις τό ψωμί καί τή σούπα. Χρειάστηκαν αρκετές μέρες καί όχι λίγα χαστούκια καί 
γροθιές, μέχρι νά συνηθίσουμε νά δείχνουμε άμέσως τό νούμερο, χωρίς καμία καθυστέρη
ση, γιά νά μήν παρεμποδίζεται ή καθημερινή διανομή τοΰ συσσιτίου. Χρειάστηκαν μήνες 
όλόκληροι γιά νά συνηθίσουμε στό άκουσμα τών γερμανικών. Καί γιά πολλές μέρες μετά, 
όταν άπό συνήθεια, μιά συνήθεια πού ερχόταν άπό τήν προηγούμενη ζωή μου, έψαχνα 
τήν ώρα στό ρολόι τού χεριού, τότε έβλεπα μόνο τό καινούργιο μου όνομα, τό διάστικτο 
γαλαζωπό νούμερο» (Levi, δ.π. σ. 31). Ή διαδικασία δηλώνει όχι τήν ένταξη άλλα τήν 
αποπομπή τού άτόμου άπό τήν κοινότητα. Ό νεοσύλλεκτος γίνεται άποσυνάγωγος τοΰ 
κόσμου τών ζωντανών. Ή έγκατάλειψη τού παλαιού όνόματος καί ή άντικατάστασή του 
άπό ένα νούμερο συνιστά μέρος μιας προγραμματισμένης άποπροσωποποίησης: «Μάς ά- 
κοΰνε νά μιλάμε σέ διαφορετικές γλώσσες, ακατανόητες καί άλλόκοτες σαν φωνές ζώων· 
μάς βλέπουν υποταγμένους, χωρίς μαλλιά, χωρίς όνομα, χωρίς άξιοπρέπεια, κάθε μέρα 
δαρμένους, κάθε μέρα περισσότερο έλεεινούς, [...]» (Levi, δ.π. σ. 148).

13. Έδώ ύπόκειται ή θεωρία τού Benedict Anderson, Imagined Communities, Λονδίνο, 
21994, τίτλος πού στήν έλληνική γλώσσα παρουσίασε ποικίλες μεταφραστικές εκδοχές. 
Μέ χρονολογική σειρά: Γ. Βαρουξάκης, «Φαντασιακές Κοινότητες καί Μεγάλη Ιδέα» 
Μνήμων 13 ( 1991 ), σ. 197. Ό Π. Μ. Κιτρομηλίδης, «Προθέσεις καί ζητούμενα στήν άνά- 
λυση τοΰ έθνικισμοΰ-Σχόλιο στήν εισήγηση τοΰ A. D. Smith», Ίστωρ, τόμ. 6, σ. 13, προ
τείνει τις κατά φαντασίαν, ή φαντασιώδεις κοινότητες. Πρόσφατα, τό 1997, ό ίδιος χρη
σιμοποιεί τό νοερές κοινότητες. Βλ. σημείωση 20.

14. Οί μεγάλες προσδοκίες ή μάλλον ή διάψευσή τους εικονογραφούνται ώραΐα στήν
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A.6. Ή αρχαία κληρονομιά μεταβιβάστηκε στους Μικρασιάτες καταρχήν 
στα ελληνικά. Κλασικοί συγγράφεις, άπαγγελίες εθνικού περιεχομένου κει
μένων, στοιχειοθετούν μιά προγραμματισμένη μάθηση. Δόθηκε έμφαση στο 
στοιχείο τό προφορικό, τήν αποστήθιση, καί κατά συνέπεια στη διά βίου 
απομνημόνευση, μέ τήν έπανάληψη ενός λόγου επιλεκτικά διασκευασμένου 
καί προσαρμοσμένου στις σχολικές (βλέπε εθνικές) ανάγκες.

Τό μέγα ζήτημα ήταν ή διάδοση τής ελληνικής γλώσσας —τής σύγχρονης 
αλλά καί τής παλαιότερης— όπου αυτό στάθηκε δυνατό, άφοΰ ή μετάβαση 
στην άρχαία φωνή προϋπέθετε τό —συχνά άνολοκλήρωτο— στάδιο τής έλ- 
ληνοφώνιας. "Οσοι μετέβαλαν ονόματα, δηλαδή οί έλληνίζοντες λόγιοι τού 
κέντρου, πολλοί άπό τούς όποιους, ένδημούν στήν Κωνσταντινούπολη, 
πρωτοστατούν στον αγώνα αυτόν: έκδόσεις αρχαίων συγγραφέων, μετα
φράσεις στήν όμιλουμένη, άκόμη καί μεταγλωτίσσεις, σέ άρχαϊκότερη εκδο
χή, κειμένων τά όποια θεωρούν ότι χρήζουν διορθώσεως, είναι μερικές δρα- 
στηριότητές τους.15 Παράλληλα, ή γλώσσα λειτούργησε όχι μόνον ώς όχημα 
πού μεταφέρει μηνύματα άλλά καί παραδοσιακά ώς αυτοσκοπός —ένα πε
δίο άσκησης. Ρητορικά γυμνάσματα, κατασκευή επιτύμβιων, έπιγράμματα 
στήν ομηρική, εκφώνηση άρχαίων γνωμικών, άκόμα καί άπαγγελία ολόκλη
ρων τραγωδιών άπ’ έξω.16

φράση τοΰ Ν. Σπηλιάδη —τήν παραθέτει ό Κ.Θ. Δημαράς: «’Ακούει λοιπόν κανείς καί 
τούς αχθοφόρους Σωκράτας καλουμένους!» (Ν. Σπηλιάδου, ’Απομνημονεύματα, τόμ. 1, 
1851,σ. 395).

15. Χαρακτηριστική είναι ή στάση τοϋ λόγιου Κωνσταντίνου Εύθυβούλη ό όποιος 
όντας μαθητής έξαρχάϊσε τό όνομά του μέ άνάδοχο τόν Λογάδη, στήν Μεγάλη τοϋ Γέ
νους Σχολή πριν τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ 1830. 'Ως καθηγητής τής Φιλοσοφίας στήν 
ίδια Σχολή εκδίδει στήν Κωνσταντινούπολη τήν τετράτομη Εκκλησιαστική 'Ιστορία τοϋ 
Μελέτιου Μήτρου, τό 1853, διασκευάζοντάς την έπί τό καθαρώτερον όπως δηλώνει στήν 
σελίδα τίτλου τοΰ πρώτου τόμου. Δέν παραλείπει νά σημειώσει, στον υπότιτλο τά έξής: 
Συγγραφεΐσα μεν ελληνιστί, μετά δέ τήν τελευτήν τοϋ συγγραφέως έκδοθεϊσαχυδαϊστί... 
μάλλον ΰπαινισσόμενος μιά έκδοση τοΰ 1807, τοΰ ’Ανθίμου Γαζή. Βλ. Μανουήλ Γεδεών, 
«Ελληνικής ’Ορθοδόξου ’Ανατολής ’Εκκλησιαστική Γραμματολογία 1821-1925», Πανελ
λήνιον Λεύκωμα ’Εθνικής Εκατονταετηρίδας, τόμ. 3, ’Αθήνα 1925, σ. 107. Καί ό έπίσης 
έξελληνισθείς Γαβριήλ Σοφοκλής μεταφράζει τό 1858 τόν Περί Κτησιφωντος Λόγο τοΰ 
Δημοσθένη, στήν καθαρεύουσα.

16. Τά παραδείγματα αυτά συνιστοΰν πρότυπα. Μνημονεύεται λοιπόν ό Γερμανός 
Άφθονίδης λόγιος άπό Φαναριώτικη οικογένεια, νά άπαγγέλει όλόκληρες σελίδες τρα
γικών καί άλλων ποιητών απέξω, νά συνθέτει έπιγράμματα καί σαπφικές ωδές στά 
αρχαία. Στά 1882, διετέλεσε πρόεδρος επιτροπής πού συνέστησε ò ’Ιωακείμ Γ', γιά νά 
τακτοποιήσει τήν έκκλησιαστική μουσική «συμφώνως προς τήν περισωθεΐσαν παράδοσιν 
καί νά άποκαθάρει αυτήν άπό τών παρεισφρησάντων ξενισμών». ’Αργότερα μάλιστα δη
μοσιεύει έργασία σχετικά μέ τόν "Υμνο τοΰ ’Απόλλωνος πού είχε άνακαλυφθεΐ στις άνα- 
σκαφές τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής στούς Δελφούς, καί πρεσβεύει ότι ό ύμνος 
δέν είναι δυνατόν νά άποδοθεΐ πιστά στήν εύρωπαϊκή μουσική, άλλά μόνον στήν άνατο- 
λική-έκκλησιαστική, πράγμα πού άποδεικνύει, κατά τόν Άφθονίδη πάντοτε, ότι είναι
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Ή ορθόδοξη Καππαδοκία, άργησε να δεχτεί το μήνυμα τής ελληνολα
τρίας. "Ως τα μέσα του 19ου αί., ανίδεη για τίς τάσεις πού έμελλαν να 
παντρέψουν τον ελληνισμό μέ τον χριστιανισμό παρέμενε καθηλωμένη, στο 
περιθώριο τών συζεύξεων πού επιχειρούσε ή ρομαντική Ιστοριογραφία στο 
έλλαδικό κράτος. Στίς ανατολικές επαρχίες, τίς πολυεθνικές καί πολυθρη- 
σκευτικές, τό γλωσσικό ύπέδαφος, πάνω στο όποιο έπιχειρείται ό εμβολια
σμός τής νέας έθνικής συνείδησης παρουσιάζει αντιστάσεις, καθώς μητρική 
γλώσσα είναι ή τουρκική. Έχει άρχίσει μια αντίστροφη πορεία, στα μέσα 
τού αίώνα, στή διάρκεια τής όποιας τά ελληνικά, άπό γλώσσα παιδείας 
(langue de culture) καλούνται νά πάρουν τή θέση τής προϋπάρχουσας μη
τρικής γλώσσας, τής τουρκικής, εκτοπίζοντάς την.17

Γι’αυτό καί στήν ένδοχώρα, τό μήνυμα τής αρχαίας κληρονομιάς, θά 
περάσει άναγκαστικά καί μέσα από τήν καραμανλίδικη γραφή μέ τή διάδο
ση τής τυπογραφίας. Υπάρχει ένα διπλό, παράλληλο ρεύμα, τουρκική γλώσ
σα/ελληνική γλώσσα: εδώ, όπως στον ευρωπαϊκό χώρο, ό ρόλος τής τυπο
γραφίας για τή διαμόρφωση καί παγίωση τής έθνικής γλώσσας, για τή γονι
μοποίηση στοιχείων ελληνικής παιδείας, στάθηκε καίριος.18 Θά έπιχειρη- 
θοΰν μεταφράσεις νεοελληνικών καί δυτικών έργων, θά τυπωθούν στήν κα
ραμανλίδικη γραφή. ’Αλλά τά δημιουργήματα τής αρχαίας γραμματείας δέν 
έκδίδονται απευθείας άπό τό πρωτότυπο. Συνήθως ή αρχαία κληρονομιά 
παρουσιάζεται μεταμφιεσμένη: Γιά παράδειγμα, άπό ένα νεοελληνικό έργο,

γνήσιο έλληνογενές δημιούργημα. Όλα αυτά ώς απάντηση στον Τεοντόρ Ράιναχ πού με
τέγραψε αρχαίο μέλος στή δυτική μουσική: Γ. Λ. Άρβανιτάκης, «Γερμανός Άφθονίδης, 
Ό τελευταίος τών βυζαντινών λογιών», ’Επιφυλλίδες, έπιστημαι, τέχναί, Ιστορία, τόμ. 2, 
τεύχος δ', Νοέμβριος 1929, Έλευθερουδάκης, ’Αθήνα, σ. 20, 25.

17. Τό φαινόμενο μιας χρονικής υστέρησης στον έξελληνισμό συνδέεται μέ έκεινο 
πού ό Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης άποκάλεσε καθυστερημένο διαφωτισμό (Ή Εξοδος, 
Μαρτυρίες, Β', επιμέλεια Γιάννη Μουρέλου, εισαγωγή Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, ’Αθήνα 
1928, σσ. λε'-λστ'). Ό όρος Καθυστερημένη ’Αναγέννηση άπαντα, ήδη στο έργο τού 
Άλκη ’Αγγέλου, Πλάτωνος Τύχαι, ’Αθήνα 1963. ’Επειδή ενυπάρχει μια χροιά άρνητική, 
προτιμότερο, ίσως, τό όψιμος ή ύστερος διαφωτισμός. ’Ενδεικτικό τού άργοϋ βηματι
σμού τής Καππαδοκίας σέ σχέση μέ τόν έλλαδικό καί βαλκανικό χώρο είναι δτι ενώ ή 
πατριαρχική ’Εγκύκλιος τού Γρηγορίου Ε' άναφέρεται ρητά έναντίον τής παγανιστικής 
άπόκλισης, μια μητροπολιτική έγκύκλιος τού 1839, στά καραμανλίδικα, άνοίγει μέτωπο 
έναντίον τών βαρβαρικών όνομάτων (περσικά, τουρκομάνικα, κ.λπ.) δίχως νά μνημο
νεύει διόλου τά είδωλολατρικά, έλληνικά, άφου δέν είχαν μπει άκόμα σέ χρήση (Φ. Δ. 
ΆποστΟλόπουλος, «Τρία έγγραφα τού Κώδικα Ταβλοσούν, Δελτίο Κέντρου Μικρασια
τικών Σπουδών 1 (1977, σσ. 230-234).

18. Benedict Anderson, Imagined, σ. 44,46· άλλα καί Lucien Febvre et Henri Jean Martin, 
L’apparition du livre, Παρίσι31971, σσ. 439-452. Ή σημασία τού πολλαπλασιασμού τών 
μεταφράσεων καί τής μετάβασης άπό τή λατινική στίς εθνικές γλώσσες, άναδεικνύεται 
άπό τούς γάλλους έρευνητές. Υπογραμμίζεται ή χρήση τής τυπογραφίας καί τής μετά
φρασης άπό τούς εύρωπαίους ηγεμόνες γιά τή στήριξη τής ένοποιητικής πολιτικής τους.
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τυπωμένο στά καραμανλίδικα διδάσκεται τό άρχαιο κλέος- τον Γεροστάθη, 
τού Λέοντα Μελά (1866). ’Ακόμη, σπαράγματα του ομηρικού, προχριστιανι- 
κού κόσμου φθάνουν στό αναγνωστικό κοινό μέσα από δυτικά έργα όπως 
Οί περιπέτειες τοϋ Τηλεμάχου τού Φενελόν, στά 1887. Ψήγματα άρχαιομά- 
θειας μεταβιβάζονται άπό περιοδικά έντυπα ποικίλης ύλης όπου άνταμώ- 
νουν —μεταξύ άλλων— ό Λά Ροσφουκώ καί ό Φραγκίσκος ό πρώτος, μέ 
τον Θεμιστοκλή καί τόν ’Αριστείδη. "Οσο για τούς μύθους τού Αίσωπου 
πού έκδίδονται τό 1854, εκεί τονίζεται ή καταγωγή τού συγγραφέα άπό τό 
σαντζάκι τής Κιονταχείας, τό χωρίον Άμόριον τής Φρυγίας. Τό αρχαίο 
ενσωματώνεται στήν παιδεία τού μικρασιατικού χώρου, τό οίκειοποιοΰνται, 
καί έτσι ό λογοποιός γίνεται όμαιμος, ένας δικός τους.19

"Εχουμε ελάχιστα, άποσπασματικά δείγματα μιας χειρόγραφης παράδοσης 
τών τουρκόφωνων χριστιανών. Γνωρίζουμε όμως ότι άποτολμήθηκαν προ
σαρμογές μεγάλων κλασικών για σχολική χρήση. Δείγμα πολιτισμικού συγ
κρητισμού, αποτελεί μιά χειρόγραφη ανέκδοτη διασκευή τής ’Αντιγόνης τού 
Σοφοκλή, κείμενο πού εικάζουμε ότι συντάχθηκε άπό κάποιον εκπαιδευτι
κό. ’Αποθανατίζει τόν διάλογο τής ήρωίδας μέ τόν τύραννο, σέ ένα τεφτέρι 
ποικίλης ύλης, γραμμένο προς τά τέλη τού αιώνα, στά καραμανλίδικα.20 Τέ
τοιου τύπου άπόπειρες δέν έλαβαν έντυπη μορφή, δέν μάς είναι γνωστή έκ
δοση αρχαίας τραγωδίας για τό τουρκόφωνο ορθόδοξο κοινό.21 "Ισως, ό

19. Βιβλιογραφημένα: Ό Γεροστάθης (Salaville-Dalleggio, άρ. 154), / Οί περιπέτειες 
τοϋ Τηλεμάχου (E. Balta, Additions 1584-1900, άρ. 78), μετάφραση άπό τό γαλλικό πρω
τότυπο. Βλ. στό ίδιο, άρ. 20. ’Απάνθισμα... έκδοση τοϋ 1844, μετάφραση άπό τήν ελλη
νική γλώσσα, δπου οί δυτικοί μέ τούς άρχαίους συμπορεύονται. Ό Αίσωπος, (Balta, 
δ.π., άρ. 34);

20. ’Ανάργυρου Χρηστίδη, Σημειωματάριο, 1893-1908, άριθμός εισαγωγής Α/Α 197: 
περιγραφή του στό ’Ιωάννας Πετροπούλου, «Χειρόγραφα πριν τό 1922 στό Κ.Μ.Σ.», Δελ- 
τίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 2 (1980), σσ. 257-258. Περιλαμβάνονται ερανίσμα
τα άπό τήν άρχαία έλληνική γραμματεία, μετρικά, βίοι άρχαίων, 'Ομήρου ’Οδύσσεια, [Α 
ραψωδία] μέ καλλιγραφική άπόδοση πού μιμείται τήν έντυπη έκδοση, επιγράμματα. Ώς 
πρός τά καραμανλίδικα πού περιέχονται στό χειρόγραφο διακρίνουμε έκτος άπό τήν Σο- 
φοκλέονς ’Αντιγόνη, Σκηνογραφία παιδική συντετμημένη, δηλαδή διασκευή έπτασέλιδη, 
τό έργο Δάμων καί Φιντίας, διάλογος παιδικός εις πράξεις τρεις καί Τό δισάκκιον τοϋ 
Αισώπου, κωμωδία παιδική δίπρακτος. Παρακάτω, Ό κατά φαντασίαν άσθενής, ό μολιε- 
ρικός ήρωας. Γιά μιά άκόμη φορά ή οικείωση μέ τήν άρχαιότητα είσάγεται μαζί μέ τήν 
εύρωπαϊκή παιδεία. Συχνά ή διοχέτευση εύρωπαϊκής παιδείας άπό τόν δίαυλο τής έλλη- 
νικής γλώσσας όδηγοΰσε στήν μετακένωση ένός συστήματος άξιων πού παρέπεμπε στον 
έλληνικό έθνικισμό (Ρ. Μ. Kitromilides, «Imagined Communities and Nationalism», European 
History Quarterly SAGE 19 (1989),σ. 167· στά έλληνικά άποδόθηκε: Νοερές κοινότητες).

21. Ή άποψη αύτή στηρίζεται στήν έντυπη έκδοτική παραγωγή έτσι όπως αύτή κατα
γράφεται στούς έξι τόμους τοϋ συνόλου τής καραμανλίδικης βιβλιογραφίας (Dalleggio- 
Salavilie, τόμ. 1-3 καί E. Balta, τόμ. 4-6).
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πως ή μεταμφίεση πού μόλις ύπαινίχθηκα, ή έμμονή στον προφορικό λόγο, 
στάθηκε ένας δίαυλος ελεύθερης έκφρασης, μιά λύση για τήν ίδια τή λογο
κρισία ή για τόν φόβο της. ’Ασφαλώς εδώ ύπολανθάνει τό χέρι τού δασκά
λου πού εισάγει τά πρότυπα μετακενώνοντας τα ύψηλότερα έπιτεύγματα 
ένός πολιτισμού στούς μαθητές του.22 23 * Ή φιλελεύθερη λαλιά, δηλαδή τό 
νόημά της, διασώζεται ατόφιο, για νά ακουστεί στό σχολείο ενός χωριού 
χιλίων κατοίκων, τά Σύλλατα τής Καππαδοκίας: έκφωνειται στή ντόπια 
γλώσσα. Τά σύμβολα καί οί πολιτικές προθέσεις είναι προφανείς —μάς 
λείπει μόνον τό σημαντικότερο— ή μαρτυρία τού δέκτη. Τί μπορεί νά ση
μαίνει για έναν τουρκόφωνο μαθητή ή εισαγωγή πολιτισμικών στερεότυπων 
αρχαιοελληνικής προέλευσης;

Α.7. Πέρα άπό τήν προσήλωση στό πεδίο τής γλώσσας, οί άνάδοχοι τής 
αλλαγής τών ονομάτων, όσοι έμπνέονται άπό τό ιδεώδες τής ένταξης στον 
έθνικό κορμό, διευρύνουν τίς δραστηριότητές τους.25

22. Είναι μαρτυρημένες έξαρχαϊστικές άπόπειρες τών δασκάλων στις τουρκόφωνες 
περιοχές καί άπό τό ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών. Δειγματοληπτικά άντιγράφω τό άφήγημα τοϋ Γιάννη Τσουρουκτσή, πρόσφυγα 
άπό τό Άνδρονίκι (χφ Α/Α 252, σ. 62). ’Αναπολεί τά παιδικά του χρόνια στην γενέτειρα: 
«[’Αρχαία] έπιγράμματα εσώζονταν στις έπιτΰμβιες πλάκες άρκετών τάφων πού ήσαν 
στον περίβολο τής έκκλησίας. Ό [δάσκαλος] ’Ιωσήφ Μωυσιάδης μάς έστελνε νά άντιγρά- 
ψουμε αυτά τά έπιγράμματα. καί μάς βοηθούσε στήν έρμηνεία τους. Πώς νά μήν είμαστε 
ξεφτέρια στα άρχαΐα έλληνικά; Καί φαντασθήτε πώς ήσαν τουρκόφωνοι οί μαθηταί...».

23. Δέν είναι σαφές αν όλοι έμπνέονται άπό τό ιδεώδες τής ένταξης στον έθνικό 
κορμό. Άν δηλαδή ή αρχαιολατρία είναι μιά τάση κεντρομόλος ως προς τό γεωγραφικό 
σημείο, τό έλλαδικό κράτος ή άπλά καί μόνον κεντρόφυγος μέσα σέ έναν (παρελθόντα) 
χρόνο. Στροφή στον ελληνισμό δέν σημαίνει πάντοτε καί στροφή στον ίδιο τόν χώρο 
παρ’ όλο πού υπάρχουν άκραία παραδείγματα: Κωνσταντινουπολίτες μετονομασθέντες/ 
έξελληνισθέντες, όπως ή οικογένεια Κωνσταντίνου Ίωνίδη [Ίπληξή], επενδύουν μεγάλα 
κεφάλαια στό νεότευκτο κράτος όπου αναπτύσσουν άγαθοεργές δραστηριότητες ώς χο
ρηγοί προς τήν κατεύθυνση μιας έλληνοχριστιανικής παιδείας. Βλ. Άλ. Ρίζου-Ραγκαβή, 
«Κων. Ίωνίδης-Ίπληκτσής, Έπιτάφειος λόγος», Νέα Πανδώρα, τόμ. 3, άρ. φύλλ. 67, ’Ια
νουάριος 1853, σσ. 450-454. Άπό τήν άλλη όχθη, άκόμα καί στις αρχές τού εικοστού 
αιώνα, ό πρόξενος Στ. Άντωνόπουλος παρατηρεί ότι οί λοξοκυττάζοντες προς τήν
'Αθήνα είναι ελάχιστοι - δέν βλέπει κανένα αίσθημα πρόσδεσης μέ τήν Ελλάδα στούς μι
κρασιατικούς πληθυσμούς. Βλ. Στ. Άντωνόπουλος, Μικρά ’Ασία, ’Αθήνα, σσ. 16-17. 
Μαρτυροΰνται ταυτίσεις προς τό τέλος πιά, πριν τήν καταστροφή, όχι. μόνον μέ παρα
στάσεις ξένων θιάσων μέ ’Αριστοφάνη, άλλα καί σχολικές έορτές, στό Όδεμήσι (Λυδία), 
ταμπλώ βιβάν μέ τήν Ελλάδα τυλιγμένη στήν Ελληνική σημαία νά έλευθερώνει τά παι
διά της: ’Ολυμπία Τσαλίκη-Τσάκωνα, Σκόρπιες μνήμες 1922. [Χειρόγραφο ΚΜΣ, Α/Α 
504, σ. 22, 68.] "Οπως άναφέρει στό βιβλίο της Μικρά Ασία 19ος ai. - 1919, ’Αθήνα
1977, σ. 392 ή Σία Άναγνωστοπούλου, στό τέλος τού περασμένου αιώνα, ή όθωμανική 
διοίκηση προβαίνει στήν κατάσχεση βιβλίων, καθώς καί στήν άπαγόρευση παραστάσεων 
άπό έλληνικούς θιάσους, παραστάσεις τών όποιων τό περιεχόμενο κρίνεται «πατριωτι
κό». Έτσι, «Κατόπιν προφορικής έντολής τού κυρίου Πρέσβεως προς δν είχεν άποταθή
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Γιατί τά ίδια πρόσωπα πού μετονομάζονται, μετέχουν καί στα άνασκα- 
φικά δρώμενα της εποχής, καταρτίζουν νομισματικές συλλογές, τροφοδο
τούν τις κοινοτικές βιβλιοθήκες μέ κλασικές εκδόσεις24 ή ακόμα, άρθρογρα-

ή Κυρία Αικατερίνη Βερώνη Διευθύντρια τοϋ όμωνύμου θιάσου, παρακαλοϋσα όπως τή 
ένεργεία τής Β. Πρεσβείας έπιτευχθή ή άρθείσα άπό τοϋ θιάσου της άδεια τής παραστά- 
σεως τοϋ δράματος “Αντιγόνη” οϋτινος τό χειρόγραφον κατεσχέθη τή διαταγή τοϋ 
'Υπουργείου τής ’Αστυνομίας [...], 1899. Γιά τά παλαιότερα χρόνια, όπως παρατηρεί ό 
Κ. Θ. Δημαράς, ή αρχαία ελληνική γλώσσα «δέν συμπλέκεται στή συνείδηση τών λογίων 
μέ εναν συγκεκριμένο πολιτισμό, δηλαδή τον άρχαιον, είναι άπλώς τό όργανο πού χρη
σιμοποιείται άπό τούς λόγιους όταν συνεννοούνται μεταξύ τους ή όταν γράφουν. Είναι 
γλώσσα πού δέν τήν νοιώθουν νά στηρίζεται έπάνω σέ εναν χωροχρόνο· είναι παιδεία 
πού δέν έχει σύνδεση μέ ιστορία: παιδεία άχρονη, (Κ.Θ. Δημαράς, «Ή παρουσία», σ. 
11). Ή πορεία άντιστρέφεται όσο προχωρούμε προς τόν 20ό αί. Καθώς διευρύνεται ό 
άριθμός τών έλληνοφώνων, ή έλληνοφροσύνη, προϊόντος τοϋ ρεύματος τοϋ εθνικισμού, 
ταυτίζεται καί γεωγραφικά πλέον μέ τόν έλλαδικό χώρο.

24. Άπό χειρόγραφο, άνέκδοτο κατάλογο βιβλίων πού είσάγονται ώς «’Ανταλλάξι
μα» στο Μουσείο Μπενάκη καί περιέχουν όρισμένους τίτλους άπό βιβλιοθήκες πού 
είχαν συγκροτηθεί στις εκεί κοινότητες, αντιγράφω πρόχειρα καί μόνον ένδεικτικά κά
ποιους τίτλους πού δηλώνουν μια άνωθεν μεταγγιζόμενη άρχαιογνωσία.
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φούν για τήν ανάγκη προστασίας των αρχαιοτήτων, μετέχοντας στην συλ
λογική συνείδηση ώς θεματοφύλακες μιας σπουδαίας κληρονομιάς. Ή έλξη 
πού άσκεΐ τό νέο εθνικό κέντρο, ή πληθνσμιακή μετανάστευσις τοϋ Φανα
ριού εις τήν Ελλάδα (1848) διατηρεί εκτός από τήν πραγματική καί τή συμ
βολική της διάσταση, περικλείοντας καί τόν αρχαίο μύθο της. Για όσους 
δέν ήταν δυνατή ή σωματική, γεωγραφική, μετάβαση στο έλλαδικό κρατίδιο, 
ή μετονομασία λειτούργησε ώς ύποκατάστατο, τό αρχαίο δνομα ώς ένα νοε
ρό ταξίδι στο χώρο καί στο χρόνο.

Β
Β.Ι. 'Υπό τό πρίσμα τής αρχαιογνωσίας συγκροτήθηκε καί ή μνήμη. Ό χώ
ρος τής ιστοριογραφίας —συγκεκριμένα τής τοπικής ιστοριογραφίας* 25— 
από τά μέσα τού αιώνα κι ύστερα σχεδιάστηκε σέ ορισμένη προοπτική: 
εποικίστηκε αιφνίδια, μέ προαιώνιους κατοίκους έτσι ώστε νά αποκτήσουν 
τό άπαιτούμενο ιστορικό βάθος οί αφηγήσεις πού συντάχθηκαν άπό λό
γιους μικρασιάτες.

Ή άρχαιολατρική προσέγγιση ένθαρρυνόμενη άπό ένα κεντρικό όργανο, 
τόν Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, ό όποιος δια
δραμάτισε διευθυντικό ρόλο στις προσπάθειες αύτές, άπέβλεπε στήν κατα
σκευή μιας κοινής παρακαταθήκης, γιά νά αποδώσει στά πράγματα γλωσσι
κή, πολιτισμική ομοιογένεια. Ή ιστορία είναι μιά πολύ σοβαρή υπόθεση 
γιά νά τήν άφήσουμε στά χέρια τοπικών.26 Ό Σύλλογος επιχείρησε νά ήγη- 
θεΐ μιας ιστοριογραφικής προσπάθειας ή οποία άθροιζόμενη έτεινε από τό 
έπιμέρους, τό περιφερειακό, προς τό συνολικό, τό γενικό. Επιχείρησε ενίο
τε, νά υπαγάγει τή συγγραφή τοπικών μονογραφιών στό γενικό ιστορικό, 
τρίσημο, σχήμα.27

Οί επαρχιακοί ιστοριοδίφες, όταν δέν αντιγράφουν απευθείας τόν Στρά
βωνα, ακολουθούν σύγχρονό τους οικεία πρότυπα —τόν καππαδοκικής 
προέλευσης Ιστορικό Παύλο Καρολίδη, γιά παράδειγμα. Οί συμπιλητές τής

&.ά Ιστορία των ’Αρχαίων ’Εθνών, Κ.Δ. Σχινά, 1845.
'Εκδόσεις Λιψίας 1800-1900: 56 τίτλοι[ 488-544]: Ξενοφάνης, Όμηρος,·Δημοσθένης, 

Αισχύλος, ’Ισοκράτης, Αισχίνης, Παυσανίας, Φιλόστρατος, Ξενοφών, Πίνδαρος, Σοφο
κλής, ’Αριστοφάνης, Ευριπίδης, Θουκυδίδης, Ηλιόδωρος.

25. Γιά τήν τοπική Ιστορία βλ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Γενικό καί Μερικό, οί 
διαφορετικές ιστορικές τύχες», Πρακτικά Δ' Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού. 
Άπό τήν τοπική ιστορία στή συνολική: τό παράδειγμα τής Λευκάδας, 15ος-16ος ai., 
’Αθήνα 1996, σσ. 457-460· Σπύρος Ί. Άσδραχάς, «Άπό τούς όρίζοντες τής τοπικής ιστο
ρίας», δ.π., σ. 433· Maurice Godelier, Anthropologie sociale et Histoire locale, a. 439.

26. B. Παναγιωτόπουλος, δ.π., a. 457 (παραφράζει μιά διατύπωση τοϋ Maurice 
Godelier).

27. Διαδικασία πού τοποθετείται στό πλαίσιο μιας εθνικής τελεολογίας: Σπύρου I. 
Άσδραχά, «Άπό τούς όρίζοντες τής τοπικής ιστορίας», δ.π., σσ. 434-435.
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τοπικής πατριδογνωσίας αναζητούν στις κοιτίδες, τό αρχαίο υπόστρωμα 
των πόλεων.28 ’Αποτέλεσμα: τά στοιχεία πού καταγράφονται στίς τοπικές 
Ιστορίες, σπάνια άναφέρονται σέ εκείνο πού οί συντάκτες τους κατέχουν 
από αύτοψία. Προβάλλουν τό άπώτατο παρελθόν, δεν άναφέρονται σχεδόν 
ποτέ στή συγχρονία, άφοΰ ή αρχαιότητα έχει τό προβάδισμα έναντι της 
πραγματικότητας. Καί όταν ακόμη έπικαλούνται τήν εποχή τους είναι μόνο 
καί μόνο γιά νά τή συγκρίνουν μέ τήν αρχαία —πάγιο χρονικό άλλοθι χα
ρακτηρίζει τά συγγράμματα τού τύπου αύτού. Επαρχιακός λόγιος, ό Ν.Σ. 
Ρίζος, συσχετίζει, από τά μέσα κιόλας τού αιώνα, έλικοειδείς χορούς άπο- 
μονωμένων καππαδοκικών χωριών μέ εκείνους τού Θησέα —ιδεολόγημα 
πού στάθηκε ανθεκτικό στό χρόνο.29

Παρ’ όλο πού τό ρεύμα τού έξελληνισμοΰ καί τής αρχαιολατρίας βρήκε 
λίγους πιστούς στό σύνολο τού πληθυσμού, δέν στάθηκε δίχως αντίλογο 
από τούς ορθόδοξους χριστιανούς τής ’Ανατολής, εκείνους πού έμμένοντας 
στίς καταβολές τους δέν ενστερνίστηκαν τό μήνυμα. "Ενας τουρκόφωνος 
καππαδόκης, ό ’Ιωάννης Κάλφογλου, συντάσσοντας τό 1899 μια 'Ιστορική 
Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσόνησόν στα καραμανλίδικα, απευθύνε
ται «στούς Άνατολίτες ώς ’Ανατολίτης» όπως στήν εισαγωγή δηλώνει.30 Ό

28. Αυτό άλλωστε άναζητοΰσαν καί οί δυτικοί άρχαιογνώστες καί περιηγητές —ό 
αρχαίος κόσμος ήταν έκεΐνος πού κατεξοχήν τούς έθελγε— ιδίως τα παλαιότερα χρόνια. 
Ενδιαφέρον έχει από αυτήν τήν άποψη, μέρος των όδηγιών τού προεδρείου τών 
Dilettanti, στα 1736, προς τήν αποστολή τού Richard Chandler όπου δηλώνονται σαφώς 
οί κύριοι καί δευτερεύοντες στόχοι (άρχαίο/σύγχρονο): Γ.ΓΙ. Σαββίδης, «Ό Μιλόρδος- 
Ποιητής καί ό Συνταγματάρχης Τοπογράφος, Τζώρτζ Γκόρντον Μπάϋρον καί Ούίλλιαμ 
Μάρτιν Λήκ», 'Εποχές, τεΰχ. 43, Νοέμβριος 1966, σσ. 480-481.

29. Ν.Σ. Ρίζου, Καππαδοκικά, Κωνσταντινούπολη 1856, σ. 99.
30. Πρόκειται γιά έργο βιβλιογραφημένο (Balta, δ.π., άρ. 103). Ό Κάλφογλου, γνω

στός ώς συντάκτης τής τουρκόφωνης έφημερίδας Ανατολή, έχει έκδόσει τήν προηγούμε
νη χρονιά τήν ιστορία τής μονής τού Ίωάννου τού Προδρόμου στό Ζιντζιντερέ (Μονής 
Φλαβιανών) (Balta, δ.π., άρ. 100) στα καραμανλίδικα. Βλ. τώρα τήν υπό έκδοση άνατύ- 
πωση, μέ είσαγωγή καί μετάφραση Σταύρου Άνεστίδη, έκδοση τού Κέντρου Μικρασια
τικών Σπουδών.

Στό ρεύμα τού έξελληνισμοΰ άπαντά, δσο βαίνουμε προς τον εικοστόν αιώνα, ένα 
αντίθετο ρεύμα έχτουρκισμοϋ, τό όποιο μπορούμε νά έντοπίσουμε καί μέσα από τις 
εκδόσεις τών δίγλωσσων έγχειριδίων λεξικών, μεθόδων κ.λπ. Ή έκδοτική δραστηριότητα 
προς αυτήν τήν κατεύθυνση έντάσσεται στό εύρωπαϊκό ρεύμα τής λεξικογραφικής έπα- 
νάστασης τού 19ου αιώνα όπως τήν άποκάλεσε ό Anderson, δ.π., σσ. 70-72.

Θά ήταν ένδιαφέρουσα μιά ποσοτική καταμέτρηση τών έργων αυτών γιά νά άνιχνευ- 
θεΐ τό προς τά πού κλίνει ή πλάστιγγα προς τήν έκμάθηση τής μιας ή τής άλλης γλώσ
σας καί ποιά είναι ή έπιχειρηματολογία πού'προβάλλεται κάθε φορά. Τό θέμα είναι 
εύρύ. Δειγματοληπτικά σημειώνω δύο διαμετρικά άντίθετα παραδείγματα: Τό 1914 δημο
σιεύεται ή Κλείς τής τουρκικής γλώσσης. Διάλογοι προς πρακτικήν έκμάθησιν τής τουρ
κικής γλώσσης, τού Παυλάκη Μελιτόπουλου, καθηγητή στό Ζωγράφειο (Balta, δ.π., άρ. 
108). Τό έργο άπευθύνεται στήν έλληνική νεολαία καί ό συγγραφέας έπισημαίνει τήν
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Κάλφογλου, στην πορεία του ώς επαρχιακός λόγιος διανύει έναν δρόμο 
άπό τό μερικό (τοπικό, καππαδοκικό) στό γενικό (Ιστορική γεωγραφία τής 
ευρύτερης περιοχής), παραμένοντας όμως πάντοτε στον κύκλο τών όμο- 
γλώσσων. Αυτό είναι τό αναγνωστικό του κοινό, οί ορθόδοξοι τουρκόφω
νοι. 'Η στάση του, ή επιλογή τής άνατολικότητας, είναι ενδιαφέρουσα γιατί 
είναι συνειδητή: βρισκόμαστε στις παραμονές τού νέου αιώνα, τού εικο
στού, καί οί έξελληνιστικές ιδέες είχαν ήδη καρποφορήσει στον χώρο τής 
παιδείας άλλά καί τής έκπαίδευσης. Ή συμπεριφορά του είναι άπότοκο όχι 
άγνοιας, καθυστέρησης άλλά έπιλογής. Καί άν όντως οί πραγματικοί παρά
δεισοί είναι οί άπωλεσθέντες παράδεισοι, τότε ό ιδεολογικός μηχανισμός 
είναι διαυγής. Οί τοπογραφίες πού μάς έδωσαν τά συγκεκριμένα στοιχεία 
για τις Ιστορικές πραγματικότητες τού περασμένου αιώνα, μπόρεσαν να 
συνταχθούν καί επομένως, νά άνα-κατασκευαστοΰν, σέ ελληνικό πιά έδα
φος μόνον αφού οί ίδιοι οί τόποι είχαν χαθεί, μετά τήν όριστική τομή τής 
προσφυγοποίησης τών πληθυσμών. Ή έκ τών υστέρων έκστρατεία οικοδό
μησης τής συλλογικής μνήμης έπέτρεψε τήν καταγραφή τής ιστορικής έμπει- 
ρίας τού γενέθλιου χώρου.

Β.2. Τό ίδιο συνέβη καί μέ τά τοπωνύμια. Πριν τή μετοικεσία καί ένώ 
οί πληθυσμοί βρίσκονταν στό μικρασιατικό έδαφος, τό έργο τής μετονομα- 
σίας, δηλαδή έξαρχαϊσμοΰ τών τοπωνυμίων τό έπωμίζονται λόγιοι πού 
αύτοτιτλοφοροΰνται μέ είδωλολατρικά όνόματα ήρώων καί θεών. Προς τό 
τέλος τού αιώνα, πρότειναν τήν καταγραφή καί διατήρηση τών παλαιών 
πολισμάτων, ή κάλυψαν τά τουρκικά τοπωνύμια τής περιοχής τους μέ αρ
χαιοπρεπή γλωσσικό μανδύα. Τά «βάρβαρα όνόματα» έπρεπε νά άντικατα- 
σταθοϋν άπό αρχαιοελληνικά.31 Ουσιαστικά, ό σχεδιασμός τής έξαρχαϊστι-

ύποχρέωση τών Ελλήνων πού κατοικούν στήν Τουρκία να μάθουν τήν επίσημη γλώσσα 
τού κράτους. Καί άκόμη, τό 1920, στό έορταστικό τεύχος τής Εκατονταετηρίδας τών 
Εκπαιδευτηρίων τού Νέβσεχιρ πού έκδίδεται στήν Πόλη (Balta, δ.π., άρ. 113), σημειώνε
ται ή εξαφάνιση τών τουρκικών ονομάτων άπό τήν πόλη τού Νέβσεχιρ, καί παρατίθεται 
κατάλογος τών ύπό έξαφάνιση βαπτιστικών καί τών δύο φύλων —ό άπολογισμός έχει 
μελαγχολικό τόνο. Σίγουρα, τό Νέβσεχιρ, στάθηκε μιά πόλη όπου τό τέλος τού 19ου 
αιώνα είδε τό σπάσιμο τής αύτάρκειας τού χριστιανικού κόσμου: Τό 1911 οί (πρώην) 
τουρκόφωνοι Νεαπολίτες μέ τον Πρόεδρο τής Εφορίας καί τόν εύεργέτη τών σχολείων 
όργανώνουν ταξίδι γιά νά έπισκεφθοΰν έν σώματι τήν αίώνιαν Άκρόπολιν. Βλ. Γεωργί
ου Άσκητοπούλου, Σελίδες εκ τοϋ σχολικού μου βίου, ’Αθήνα 1957 [χφ. Κ.Μ.Σ., Α/Α128]. 
Στις καραμανλίδικες έκδόσεις, ή συνήθεια νά παρατίθενται, σέ δίστηλο, οί όνομασίες, 
κρατάει άπό τά προεπαναστατικά χρόνια. Ό Δημήτριος Άλεξανδρίδης (Πρόχειρο Λεξικό 
τής Γραικικής καί Τουρκικής Διαλέκτου, 1812, σσ. 439-442) σημειώνει, πάντως κάποια 
είδωλολατρικά όνόματα. Άπό τά 58 όνόματα όκτώ ελκουν τήν καταγωγή άπό τούς 
αρχαίους.

31. Ή έκφραση ανήκει στόν άρχαΐζοντα Σμυρναΐο λόγιο Γ. Κ. Ύπερίδη, τέως Περπε- 
ρόγλου. Βλ. Μιχ. Άργυροπούλου [Ρήγα Ραγιά], Χρονικά τής ’Ανατολής, τόμ. 1, ’Αθήνα 
1944, σ. 71.
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κής εκστρατείας συντελέστηκε μέν εκεί, στον χώρο προέλευσης, άλλα δέν 
στάθηκε δυνατό να εφαρμοστεί παρά έδώ, στον χώρο υποδοχής.

Μέ μια πρώτη εκτίμηση θά λέγαμε ότι όσο οί άνθρωποι παρέμεναν στις 
εστίες τους, το εγχείρημα έξαρχαϊσμοΰ τών τοπωνυμίων, άπέτυχε. Δέν πέ
ρασε ποτέ στην προφορική λαλιά παρά τίς προσπάθειες τών εγγραμμάτων 
νά τό επιβάλλουν στους ιθαγενείς πληθυσμούς μέσψ τού γραπτού λόγου. 
Γιατί καί όταν άκόμα δέν ήσαν άναλφάβητοι, είχαν έλάχιστη εξοικείωση μέ 
τό τυπωμένο κείμενο, μέ τήν ελληνική γλώσσα. "Οσο γιά τήν άρχαία γραμ
ματεία, εξαιρέσει κάποιων λογίων, οί λοιποί δέν ήσαν σέ θέση νά τήν προ
σεγγίσουν. Καί ενώ δούλευε προς αύτήν τήν κατεύθυνση ό έθνικισμός δα
σκάλων καί κληρικών, δέν είχε ώς έρεισμα τό κρατικό δίκτυο μέσα άπό τό 
όποιο θά ήταν δυνατόν νά έφαρμοστεΐ ή νέα έξαρχαϊστική ονοματοθεσία 
—όπως άργότερα στον έλλαδικό χώρο. Τά παγανιστικά τοπωνύμια διασώ
θηκαν (στήν Ελλάδα), μετέωρα πιά, καί έκφωνήθηκαν σέ άλλο έδαφος, ό
ταν οί ίδιες οί πόλεις (στήν Μικρά ’Ασία) είχαν πιά εκκενωθεί.32

"Οσο γιά τά άνθρωπονύμια, άπό τίς άρχές τού εικοστού αίώνα, στή Μι- 
κρασία, οί έξελληνιστικές μετατροπές άπέβαλαν τόν ερμητικό τους χαρα
κτήρα, καί γίνονταν πιά extra muros, εκτός τών έκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Διαγράφοντας μιά άνιούσα πορεία έπαψαν νά άποτελούν άποκλειστικό 
προνόμιο τής λογιοσύνης. Τήν ίδια περίοδο αίρεται καί ό άποκλεισμός τού

32. 'Ορισμένα, δζοντα λύχνου, δέν έκφωνήθηκαν ποτέ. Ό Καισαρείας Ευστάθιος 
Κλεόβουλος πλάθει τό τοπωνύμιο Άλυσιπόταμος τό 1874, μέ τήν έλπίδα νά άντικατα- 
στήσει τό Ζιντζιντερέ, μοναστηριακό συγκρότημα, κέντρο της χριστιανοσύνης. Ετυμολο
γικά άνυπόστατο, δήθεν άπό τό τουρκικό ζιντζίρ=άλυσίδοι/καί ντερές, είναι άπό τά άπαξ 
λεγόμενο. Δέν επικράτησε ούτε στόν γραπτό ούτε στον προφορικό λόγο. Γιά τή δυσκο
λία τών γηγενών νά προφέρουν τά άνωθεν έξελληνισμένα/έξαρχαϊσμένα όνόματα τού 
χωριού τους υπάρχει μαρτυρία Έντιρλικιώτισσας πού δηλώνει ότι τήν λέξη Άνδρονί- 
κιον έμαθαν νά τήν λένε ώς πρόσφυγες, στήν 'Ελλάδα πιά (’Ιωάννα Πετροπούλου, «Ό 
έξελληνισμός», σ. 192.)

Προσθέτω μιά προφορική μαρτυρία τού γιατρού Άνδρέα Διονυσιάδη τόν όποιο καί 
ευχαριστώ. ’Αφορά στήν μητέρα του ’Ιφιγένεια Διονυσιάδου άπό τίς Κυδωνιές ή όποια 
ώς διπλωματούχος δασκάλα φθάνει στή Θεσσαλονίκη μέ τήν ’Ανταλλαγή. Στό 19ο Δημο
τικό Σχολείο 'Αγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας όπου εργάζεται ό Διευθυντής καταρτί
ζει τό μαθητολόγιο, μεταφράζοντας, κατά τήν έμπνευσή του, τά όνόματα/έπίθετα τών 
τουρκοφώνων μαθητών. Έτσι ό Άσλάνογλου γίνεται Λεονταρίδης καί τά λοιπά. Τά παι
διά δέν καταλαβαίνουν νά προφέρουν τά νέα τους έλληνικά όνόματα καί έπαναφέρουν, 
άπό μόνα τους, τά τουρκικά. ’Αργότερα μέ αίτηση στήν Νομαρχία πολιτογραφοΰνται μέ 
τά έξελληνισμένα, πλέον, όνόματα. Οί μεταφραστικές έπιδόσεις είχαν ξεκινήσει άπό τήν 
Μικρασία καί πυκνώσει άπό τήν άνακήρυξη τού Συντάγματος (1908) καί μετά —κατά 
τήν μαρτυρία τού Γεωργίου Δοπρίδη, Γκέλβερμ Καβάλα 1952, σ. 5 (Χειρόγραφο ΚΜΣ, 
Α/Α310) ό όποιος χρησιμοποιεί καί τόν νεολογισμό έλληνοτουρκόφωνα γιά τά μεταφρα
στικά μίγματα πού προέκυψαν. Οί Έλλαδίτες έφθασαν στήν περίπτωση τής Μαυρίκως 
τής Τζελαλιώτισας, νά μετατρέψουν τό έπώνυμό της Μιλλέτμπαση σέ Έθνοπούλου 
(’Αρχείο Κ.Μ.Σ. φακ. 340, Τζεμίλ, Τζαλέλας).
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γυναικείου φύλου. Ή αριθμητική διεύρυνση τού φαινομένου φέρνει στο 
προσκήνιο τών μετονομασιών, για πρώτη φορά, άτομα γένους θηλυκού.

Β.3. Στή Δύση, ή αναστροφή μέ τήν αρχαιότητα έγγράφεται σέ μια μακραί
ωνη συνέχεια. Ή ελληνική παιδεία είτε ώς στείρα μίμηση ε’ίτε ώς δημιουρ
γική μετάπλαση, δέν έπαψε ίσως ποτέ να αποτελεί κληρονομιά καί συστα
τικό στοιχείο των ανθρωπιστικών γραμμάτων.33 Τόν Φεβρουάριο τού 1922 
στήν μία γωνία τής ευρωπαϊκής ήπείρου, στή βορειοδυτική άπόληξή της, ή 
ομηρική περιπέτεια άναβιώνει, καθώς ένας νέος ήρωας, ξεκινάει από τήν 
Πόλη τού Φωτός αυτήν τή φορά, τό Ιδεατό του ταξίδι: ό άλλος Όδυσσέας, 
τό λογοτεχνικό δημιούργημα ενός "Ιρλανδού, τού Τζέημς Τζόϋς, εμφανίζε
ται σέ πρώτη αυτοτελή έκδοση στήν άγγλική γλώσσα.

"Οκτώ μήνες αργότερα, τόν Σεπτέμβριο τού 1922, στήν άλλη γωνία τής 
ευρωπαϊκής ήπείρου, τή νοτιοανατολική, στήν ελληνική γή, πατάνε τό πόδι 
τους οί πρώτοι πρόσφυγες. Ή καταστροφή έχει συντελεστεϊ. Μέ τήν άφιξη 
των Μικρασιατών, οί κρατικές υπηρεσίες φροντίζουν νά έξαρχάΐσουν ή να 
έξελληνίσουν τά τουρκογενή ή καί τουρκόληκτα επίθετα. Τα δύο αυτά γεγο
νότα —τά έντελώς παράταιρα— θά ήταν δυνατό νά ιδωθούν σέ συμβολικό 
επίπεδο, ώς σημάδια αναβίωσης —ή μάλλον μιας άέναης έπαναπρόσληψης 
αρχαίας κληρονομιάς, πού συντήρησε ζωντανή, μέ διαφόρους τρόπους, τήν 
μνήμη τού προχριστιανικοΰ κόσμου όχι μόνο στήν κοιτίδα, αλλά καί στον 
ευρύτερο χώρο τού ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Μέ τήν "Ανταλλαγή, τό Ελληνικό Κράτος άποπειράθηκε νά έξελληνίσει 
καί όπου ήταν δυνατό νά έξαρχαΐσει, ανθρώπους καί τόπους. Γιά τά άτομα 
πού έχουν μόλις εκπατριστεί καί επομένως υπαχθεί στήν κατηγορία τού 
πρόσφυγα, ή νέα όνοματοδοσία, στό ποσοστό πού λειτουργεί, συνιστά μια 
διαβατήρια τελετή μέ διαφορετικό, αυτή τή φορά, περιεχόμενο. Παύει νά 
υποδηλώνει τή νοερή, φαντασιακή ένταξη σέ ένα εθνικό σύνολο —δέν έχει 
πια δυνητικό χαρακτήρα. Οί αποδέκτες τού νέου ονόματος δέν είναι 
κατ’ ανάγκην εγγράμματοι. Οί άνάδοχοι, οί οργανικοί διανοούμενοι έχουν 
άντικατασταθεΐ: ό ρόλος τών όραματιστών, έχει έκχωρηθεϊ σέ κρατικούς, 
νομαρχιακούς υπαλλήλους. Ό εθνικός κορμός έχει πλέον συγκεκριμένη

33. 'Οριακή στιγμή τής διασταύρωσης τής έννοιας τοϋ πολιτισμού μέ τήν ίδια της τήν 
κατάργηση, μπορεί νά θεωρηθεί ή ακόλουθη μαρτυρία. Στο "Άουσβιτς, στήν είσοδο τοϋ 
θαλάμου τών άερίων, ένας γέροντας, μπαίνοντας, αρχίζει νά χρησιμοποιεί τά αρχαία 
ελληνικά, γιά νά μπορέσει νά έπικοινωνήσει μέ τήν, έπίσης κρατούμενη, έλληνίδα 
εβραϊκής καταγωγής, Μπέρρυ Ναχμία. Ήταν ελληνιστής, καθηγητής σέ πανεπιστήμιο τής 
Ουγγαρίας. Ό άρχαΐος λόγος, γέννημα ένός μεγάλου πολιτισμού, διασταυρώνεται στα 
χείλη τού άγνωστου μελοθανάτου μέ έναν άλλον, μεγάλο πολιτισμό, καθώς, συνεχίζοντας 
τήν ευρωπαϊκή παράδοση τών humanitas ό κρατούμενος έκφέρει τό ρήμα στήν έρασμική 
του έκδοχή. Βρισκόμαστε στό τρίστρατο, ή σύγκλιση τών δύο κόσμων στό κατώφλι τής 
βαρβαρότητας (Μπέρρυ Ναχμία, Κραυγή χιά τό αϋριο, 76859..., "Αθήνα 1989, σ. 107).
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υπόσταση: ενα υπαρκτό κράτος έχει πάρει τή θέση τής νεφελοκοκκυγίας, 
τής μυθολογικής Ελλάδας, προς τήν όποιαν άλλοτε προσέβλεπαν κάποιοι 
υπήκοοι τής οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Ή άρρητη συνθήκη, το τίμημα τής ενσωμάτωσης των εκπατρισμένων 
στον χώρο υποδοχής ήταν ή άπεμπόληση τής προηγοΰμενής τους ταυτότη
τας, ή εγκατάλειψη του προγενέστερου ονόματος,34 του παλαιού εαυτού, 
στο μέτρο πού δέν επιβεβαίωνε το κυρίαρχο ιδεολόγημα τών νεοελλήνων 
—τήν έθνοκάθαρση στο πλαίσιο μιας τρισχιλιετούς ομοιογένειας.

34. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή παραλληλία. Μετά τις σφαγές τών ’Αρμενίων, σέ μια 
άπό τίς χώρες υποδοχής, στην Γαλλία, οί άρμενικής καταγωγής φορείς τουρκικών όνο- 
μάτων/έπιθέτων δέν δικαιούνται να άπαλείψουν το δευτερογενές τουρκόληκτο π.χ. Άβε- 
δίκογλου για νά επιστρέφουν στό (πρωτογενές) άρμενικό Άβεδικιάν. Όπως παρατηρεί ή 
Nicole Lapierre (Changer de nom, Παρίσι 1995) πρέπει νά άρκεστοϋν σέ ένα κοινότοπο 
γαλλικό όνομα όπως λόγου χάρη τό Ντυμπουά. Βλέπε σχετικά τό άρθρο τού Marc Petit, 
«S’appeler comme personne», έφημ. Le Monde, 6.10.1996, ό όποιος καί χαρακτηρίζει τήν 
άπαγόρευση αύτή ώς «όνοματολογικό βιασμό». Ό τίτλος τού άρθρου ΰπαινίσσεται τήν 
πρώτη μετονομασία στην Ιστορία, έκείνην πού περιγράφεται στην όμηρική 'Οδύσσεια, 
τήν σκηνή Όδυσσέα-Πολύφημου. Όσο για τήν 'Ελλάδα, ένδιαφέρον θά ήταν νά έρευνή- 
σει κανείς κατά πόσο οί προσφυγογειτονιές κράτησαν τα όνόματα καταγωγής στήν 
πραγματική τους έκδοχή ή τα έξάλειψαν σταδιακά για χάρη τής άρχαιοελληνικής. Ενδεί
ξεις πρός αυτήν τήν κατεύθυνση δίνονται άπό τό ’Αρχείο Σημερινής Εγκατάστασης τών 
Προσφύγων τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
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