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ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΡΧΑΤΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΙΩΝΑ

Μνήμη "Αλκής Κυριαχίδου-Νέστορος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή συνήθεια του έξαρχαϊσμοϋ των ονομάτων, φαινόμενο προεπαναστα
τικό, εμφανίζεται στα χρόνια του Διαφωτισμού, σε διάφορες εστίες διάδοσης 
τής «ήμετέρας» παιδείας.

Στήν Ανατολή όμως, καί πιό ειδικά στήν Καππαδοκία, θά παρουσιαστεί 
αργότερα: θά τοποθετούσαμε τίς άπαρχές της μετά τήν 'ίδρυση τού νεοελλη
νικού κράτους καί τόν καθορισμό τής καινούργιας πρωτεύουσας.

Ή τομή δέν είναι συμβατική. Προκύπτει άπό τήν ύπαρξη δύο, πιά, εθνι
κών κέντρων —τής Κωνσταντινούπολης άλλά καί τής ’Αθήνας—, άπό τίς 
καινούργιες συνθήκες πού δημιουργήθηκαν για τόν έλληνισμό. Πιό συγκε
κριμένα, ή συνήθεια τού έξαρχαϊσμοϋ τών ονομάτων σηματοδοτεί τή δια
μόρφωση μιας ένοποιητικής ιδεολογίας, πού εκπορεύεται άπό τό νέο βασί
λειο προς τούς άλύτρωτους τής ’Ανατολής, τείνοντας να συμπεριλάβει 
στούς κόλπους του, με τή διαμεσολάβηση τής Πόλης, τούς ορθόδοξους άλλά 
ετερογενείς πληθυσμούς, στό πλαίσιο οργανωμένων κινήσεων γιά τήν καλ
λιέργεια εθνικής συνείδησης. ’Εγκαθιδρύονται με αύτό τόν τρόπο νέες σχέ
σεις καί νέοι θεσμοί: τά φαινόμενα αύτά άρχίζουν νά πυκνώνουν γύρω στά 
μέσα τού αιώνα —καί πάντως επονται τού 1844, χρονολογίας τής επίσημης 
διατύπωσης τής μεγάλης ιδέας στήν ελληνική βουλή.

«Μόνον διά τού ελληνισμού πολιτίζεται ή ’Ανατολή καί εις τούτο πρέπει 
νά έτοιμάσητε τήν ύμετέραν παιδείαν», παρατηρεί ό Κωνσταντίνος Άσώπι- 
ος τό 1856*.

1. Κων. Άσώπιος, Λόγος έπί τής δευτέρας αύτοΰ πρυτανείας τή κε' Σεπτεμβρίου 1856, έκ 
νέου νυν μετά εικονογραφιών έκδεδομένος, ’Αθήνα 1858, στό: Έλλη Σκοπετέα, Τό πρότυπο
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Tò υπέδαφος τής εργασίας αυτής διατρέχεται άπό τήν άποψη ότι οί Ιδεο
λογικές τάσεις καί συμπεριφορές τής καππαδοκικής λογιοσύνης, πού βρί
σκονται εδώ στο επίκεντρο, δεν μπορούν παρά νά έρευνηθοϋν ιδωμένες σε 
συσχετισμό με τις δραστηριότητες των δύο εθνικών κέντρων —θά λέγαμε 
μάλιστα πώς δε μπορούν νά νοηθούν, στά χρόνια πού εξετάζουμε, έξω άπό τό 
τριπολικό αυτό κύκλωμα.

Οί εισαγωγικές αυτές σκέψεις, σέ πολύ γενικές γραμμές, οδήγησαν καί 
στην τριμερή διάρθρωση τής έργασίας αυτής. Ή δομή της ύπαγορεύτηκε 
άπό τήν ανάγκη τόσο τής διαχρονικής σύνδεσης τού εθίμου μέ τόν προεπα
ναστατικό κόσμο καί τις αντιδράσεις πού προκλήθηκαν —πράγμα πού άνα- 
λύεται συνοπτικά στό πρώτο μέρος— όσο καί τής διερεύνησης τού πνευμα
τικού ρόλου τής Κωνσταντινούπολης, ώς κέντρου, μέσω τού οποίου ή περιφέ
ρεια (οί εσχατιές τής Καππαδοκίας) έγκολπώθηκε μια ιδεολογία, εκείνην 
τού έθνικισμοΰ —θέμα πού άπαρτίζει τό δεύτερο μέρος. Στό τέλος, τό τρίτο, 
τό κυρίως ζήτημα, ή Καππαδοκία. Ή συνήθεια εδώ είσάγεται άργοπορημέ- 
να: τό εγγενές στοιχείο τής τουρκοφωνίας συνεπιφέρει ισχυρές αντιστάσεις. 
Ή έρευνα θά περιοριστεί στή γένεση τού φαινομένου, στή μικρή ομάδα των 
αποφοίτων τών μεγάλων σχολών τής Πόλης, πού έκεϊνοι πρώτοι μετέφεραν 
τό έθιμο στή γενέτειρά τους- δέν θά έπεκταθοΰμε στήν έξάπλωσή του. Ό 
πολλαπλασιασμός τών περιπτώσεων μέ τήν πάροδο τού χρόνου θά μάς οδη
γούσε έξω άπό τά όρια πού θέσαμε εξαρχής: ό κύκλος τών μετονομασιών 
κλείνει τόν εικοστό αιώνα, στό έλλαδικό κράτος, όταν οί άνάγκες ένσωμά- 
τωσης στό νέο, άξενο κοινωνικό περιβάλλον οδήγησαν τούς πρόσφυγες 
στήν εξάλειψη τών τουρκογενών ονομάτων. Αυτό όμως συνιστά ένα άλλης 
τάξεως φαινόμενο'“.

'Ο έξαρχαϊσμός, διευρυνόμενος αριθμητικά, παρουσίασε μια νοηματικά 
φθίνουσα πορεία καί δέν κράτησε πολλά άπό τό αρχικό του σφρίγος.

I. ΤΑ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ.
Ο ΕΞΑΡΧΑ ΓΣΜΟΣ «ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΕΛΛΗΝΙΚΟ»

Ή άνάδυση τού άρχαίου κόσμου μέσα άπό τή μελέτη τού πολιτισμού του 
είναι μια κίνηση πού άνθισε στά χρόνια τού έλληνικοΰ διαφωτισμού, έπηρε-

βασίλειο καί ή.μεγάλη Ιδέα. "Οψεις του έθνικοΰ προβλήματος στήν 'Ελλάδα (1830-1880), ’Αθή
να 1988, σ. 138.

Ια. Προσχέδιο μιας έκτεταμένης έργασίας, ή όποια πρόκειται νά όλοκληρωθεΐ άργότερα, 
δημοσιεύει ό Βάσος Ή. Βογιατζόγλου, «Τουρκικά καί Τουρκογενή Επώνυμα στήν Ελλάδα», 
πού άναφέρεται στήν περίοδο τής προσφυγικής έγκατάστασης στήν Ελλάδα. Δημοσιεύθηκε 
στον σύμμεικτο τόμο ’Ονόματα, Revue Onomastique, ’Ετήσια ’Επιστημονική Έκδοση τής 
Ελληνικής Όνοματολογικής Εταιρείας, τ. 12, ’Αφιέρωμα στον Γιάνκο Ά. Θωμόπουλο, ’Αθή
να 1988, σσ. 96-106.
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ασμένη άπό τίς ιδέες πού είχαν επικρατήσει στη Δύση καί μέ τή γαλλική 
επανάσταση ήρθαν ξανά στο προσκήνιο. Ή αρχαιολατρία έκδηλώθηκε στο 
χώρο των γραμμάτων καί των τεχνών άλλά συμπαράσυρε καί τήν ίδια τήν 
καθημερινή ζωή σέ κάποιες εκφάνσεις της. Μιά άπό αύτές στάθηκε καί ή 
αλλαγή τών ονομάτων καί ή καθιέρωση εκείνων πού προέρχονταν άπό τον 
κόσμο τής μυθολογίας καί τών ηρώων, άπό τήν κληρονομιά τής άρχαίας 
ιστορίας. Βέβαια, ή προτίμηση αύτή είναι γνωστό πώς έχει αναγεννησιακή 
προέλευση, δεν είναι πρωτοφανέρωτη, καί άποτελεΐ έμπνευση καί κτήμα τής 
ευρωπαϊκής λογιοσύνης ήδη στά χρόνια τού Έρασμου, ό όποιος, στήν αύγή 
τού 16ου αιώνα, τό 1509, άναφερόμενος στά άρχαιοπρεπή βαφτιστικά παρα
τηρεί: «Συχνά τούτα τα ονόματα είναι φτιαχτά ή παρμένα άπό παλιά βιβλία. 
Τού ένός τού αρέσει να λέγεται Τηλέμαχος, τού άλλου Σθένελος ή Λαέρτης 
ή ακόμα Πολυκράτης ή Θρασύμαχος»2.

Για να έπιστρέψουμε όμως στον έλληνικό χώρο, γνωρίζουμε ότι στά 
προεπαναστατικά χρόνια θά έκφραστοϋν αντιστάσεις άπέναντι στό φαινό
μενο- Ιδιαίτερα τίς πρώτες δεκαετίες τού 19ου αιώνα τό συλλογικό σώμα θά 
ευαισθητοποιηθεί τόσο απέναντι στή γενική τάση στροφής προς τόν άρχαΐο 
κόσμο, μέ τά είδωλολατρικά στοιχεία πού εκείνος περικλείει, όσο καί σέ ένα 
επιφαινόμενο του: εκείνο τής όνοματοδοσίας, στις περιπτώσεις πού δεν τη
ρεί τό χριστιανικό άγιολόγιο. Οί άντιδράσεις καλύπτουν ένα εύρύ φάσμα, 
άπό τήν απλή άποδοχή της άπό τούς διαφωτιστές ή τούς ξένους περιηγητές 
έως τή σθεναρή άποδοκιμασία της άπό τό Πατριαρχείο.

Στά 1815 κιόλας, ό ’Αδαμάντιος Κοραής, ώς πιό εύαίσθητος δέκτης τών 
ιστορικών μηνυμάτων τής έποχής του, επισημαίνει άλλα καί ερμηνεύει 
ιστορικά τό φαινόμενο- κατά τήν άποψή του, άν για τό έλληνικό γένος ή 
προτίμηση τών ρωμαϊκών ονομάτων δήλωνε παρακμή, αντίθετα, σημάδι 
άναγέννησης, στις μέρες του, «πρέπει να λογίζεται ό ζήλος τών ελληνικών 
ονομάτων»3. Παράλληλα ύπογραμμίζει πώς τά ονόματα αύτά άνήκουν σέ

2. Εράσμου, Μωρίας Έγκώμιον, μετάφραση Στρατή Τσίρκα, ’Αθήνα 1970, σσ. 106-107. 
Τό έργο γράφτηκε τό 1509 καί κυκλοφόρησε τό 1511 στό Παρίσι. Ό Έρασμος «στά νιάτα του 
όνομαζόταν Γκέερτ Γκέερτς, όνομα ολλανδικό, πού σημαίνει Γεράρδος γιος Γεράρδου. Όντας 
νόθος γιός, δέν είχε οικογενειακό όνομα. Θά πάρει [...] άργότερα τά ψευδώνυμα του Ντεζιντέρι- 
ους Έράσμους, τό πρώτο λατινικό, τό δεύτερο έλληνικό, άπό τό έράσμιος». Φ. Μπρεντάνο, Ή 

’Αναγέννηση, μετάφραση Σ. Μαργέτη, ’Αθήνα χ.χ., σ. 95. ’Αλλά καί στό πατρικό του όνομα 
υπάρχει στά όλλανδικά ή ρίζα «γκιέρεν» = επιθυμώ- πρβλ. τήν έλληνική έκδοση, δ. π., σ. 163.

3. «...'έν άπό τής παρακμής του έλληνικοΰ γένους τά σημεία ήτο καί ή άγάπησις τών 
ρωμαϊκών όνομάτων, έξεναντίας εν άπό τά σημεία τής ένεργουμένης σήμερον άναγεννήσεως 
αύτοΰ πρέπει να λογίζεται καί ό ζήλος τών έλληνικών όνομάτων». Για νά προσθέσει άμέσως 
μετά πώς πρόκειται για όνόματα «Ελλήνων όχι τών τυχόντων άλλα τών άξιεπαίνων, ή κάν τών 
άμέμπτων». Στράβωνος, Γεωγραφικά, Α’, Παρίσι 1815. ’Ανατύπωση στό: Άδαμαντίου Κοραή, 
Προλεγόμενα στούς άρχαίους έλληνες συγγραφείς, τ. Β ’, πρόλογος Ε. Ν. Φραγκίσκου, ’Αθήνα 
1988, σσ. 237-238.
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ενδόξους καί όχι τυχαίους Έλληνες.
Για τό ποιου είδους ονόματα πρόκειται, δεν διαφεύγει τής προσοχής ούτε 

του Άλή πασά, ό όποιος καί εκφράζει τις ανησυχίες του- σίγουρα κάτι 
έτοιμάζεται4. Είμαστε στις παραμονές τής επανάστασης, στό 1819. ’Αλλά 
καί ό ξένος περιηγητής Ambroise Firmin Didot, πού περιηγείται, λίγο νωρί
τερα, τά μικρασιατικά παράλια, θά βρεθεί άντιμέτωπος, στό Άϊβαλί, μέ 
οργανωμένες έξαρχαϊστικές τάσεις· ή έμβέλειά τους όμως εξαντλείται στον 
περίβολο τής σχολής των Κυδωνιών. Θά μάς δώσει μιά ώραία περιγραφή τού 
έγχειρήματος πού συντελεΐται, όταν οί τρόφιμοι τής σχολής, μέ ψήφισμα 
πού έξέδωσαν, άποφάσισαν νά έξοστρακίσουν τήν καθομιλουμένη άπό τόν 
προφορικό τους λόγο, για νά ξαναζωντανέψουν, εντός των τειχών πάντα, τή 
γλώσσα τών αρχαίων. Παράλληλη ενέργεια άποτελεΐ ό έξαρχαϊσμός τών 
κοινόχρηστων βαπτιστικών ονομάτων καί ή υιοθέτηση εκείνων πού άνήκαν 
σέ μεγάλους άνδρες. Τό ταξίδι τού Γάλλου περιηγητή στήν ’Ανατολή γίνε
ται στα 1816-1817, άλλά οί σημειώσεις του έκδίδονται περίπου μιά δεκαετία 
άργότερα5.

Τήν ίδια όμως εποχή τό Πατριαρχείο άποδοκιμάζει τις νεοτερικές τροπές 
καί παίρνει μέτρα για τήν καταστολή τους. Λίγο μετά τήν έναρξη τής τρίτης 
πατριαρχίας του, τό 1819, ό Γρηγόριος Ε' εκδίδει εγκύκλιο μέ τήν όποια 
καταδικάζει τήν ύπερτροφική άνάπτυξη τών θετικών έπιστημών στα σχο
λεία, ενώ συγχρόνως χρίζει τούς κατά τόπους κληρικούς θεματοφύλακες τής 
χριστιανικής ονοματοθεσίας. Τό άντιφιλοσοφικό πνεύμα πού διέπει τό κεί
μενο δέ βρίσκεται σέ αντίφαση μέ τή γραμμή πού ακολουθείται στό ζήτημα 
τού έξαρχαϊσμοϋ τών ονομάτων.

«(...) Καί ή κατά καινοτομίαν παρά ταϋτα είσαχθεΐσα τών παλαιών 
Ελληνικών ονομάτων έπιφώνησις εις τά βαπτιζόμενα βρέφη τών πι
στών, ώς ήκούσαμεν, λαμβανομένη ώς μία καταφρόνησις τής Χριστια
νικής ονοματοθεσίας, είναι διόλου άπροσφυής καί άνάρμοστος· όθεν

4. Λέγεται πώς τό 1819, άπευθυνόμενος ό Άλή πασάς στοάς Έλληνες παρατηρούσε: «Κάτι 
μεγάλο έχετε στό κεφάλι σας. Δεν βαφτίζετε πιά τά παιδιά σας Γιάννη, Πέτρο, Κώστα, παρά 
Λεωνίδα, Θεμιστοκλή, Αριστείδη! Σίγουρα κάτι μαγειρεύετε». Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, 'Ιστορία τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1968, σ. 162.

5. Στό Notes d’un voyage fait dans le Levant en 1816et 1817, Παρίσι [ 1826], έργο άφιερωμέ- 
vo στόν Κοραή πού κυκλοφόρησε άνώνυμα σέ έλάχιστα άντίτυπα, ό Didot πρωτοδημοσιεύει τό 
έλληνικό κείμενο του ψηφίσματος μέ τήν άντίστοιχη γαλλική του μετάφραση. ’Εκεί βρίσκεται 
καί τό δικό του όνομα μεταγραμμένο σέ Άνάχαρσις. ’Αργότερα στό έργο του Aide Manuce et 1’ 
Hellénisme à Venise, Παρίσι 1875, σσ. 471-474, άναδημοσιεύει τό κείμενο. Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, 
δ.π., σσ. 161-162, Λουκίας Δρούλια, «Ή έθιμική παράδοση στήν όνοματοθεσία καί ό διαφωτι
σμός — Ένα παράδειγμα άπό τήν Άχαΐα», Μνήμων, 10, ’Αθήνα 1988, σ. 190, καί ’Ιωάννας 
Πετροπούλου, «Γύρω άπό τήν ίστοριογραφία τών Κυδωνιών», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, 3, ’Αθήνα 1982, σ. 232.
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ανάγκη ή Άρχιερωσύνη σας να διαδώσητε παραγγελίας εντόνους εις 
τούς 'Ιερείς των ενοριών σας, καί νουθεσίας πνευματικός εις τούς ευ
λογημένους έπαρχιώτας σας, διά να λείψη τούντεΰθεν καί ή κατάχρη- 
σις αυτή, καί άφεθέντες τής άκαίρου καί μηδέν έχούσης το χρήσιμον 
φιλοτιμίας καί έπιδείξεως οί γονείς καί άνάδοχοι, νά όνοματοθετώσιν 
εις το έξης έν τω καιρώ τής θείας καί μυστικής άναγεννήσεως τά 
ειθισμένα ταΐς εύσεβέσιν άκοαΐς πατροπαράδοτα χριστιανικά ονόματα 
των εγνωσμένων τή Εκκλησία, καί των ένδόξως ύπ’ αύτής έορταζομέ- 
νων 'Αγίων, διά νά είναι έφοροι καί φύλακες των βαπτιζομένων νηπί
ων, καί ταχείς καί άδιάλειπτοι χορηγοί τής χάριτος αύτών εις τάς μετά 
πίστεως επικλήσεις. Γινώσκοντες δε κοινώς τήν εκκλησιαστικήν 
ήμών προστασίαν άένναον καί έτοίμην εις διατήρησιν άπαράτρεπτον 
τών όροθετηθέντων, οφείλετε θαρρούντως ν’ άναγγέλλητε έν παντί 
καιρώ, καί νά δηλοποιήτε έν γραφή άληθείας τά διατρέχοντα, ϊνα διά 
τής υπεροχής πνευματικής δυνάμεως, τών έπιπροσθούντων διαλυομέ- 
νων, συντηρήται καί ή ήθική τών ομογενών κατάστασις, καί ή τών 
σχολείων εύρυθμία, οίασοϋν θολερός έπιμιξίας έλευθέρα καί πανταχό- 
θεν άβλαβής»6.

Δεν γνωρίζουμε πόσο πραγματικά άπειλητική στάθηκε ή καινοτομία αύ- 
τή, «ή τών παλαιών ονομάτων έπιφώνησις», ώστε νά όδηγήσει τήν Εκκλη
σία στήν επιβολή περιορισμών. ’Ακόμα, δεν διαθέτουμε στοιχεία πού νά 
τεκμηριώνουν τήν ποσοτική της διάσταση. "Αν άναρωτηθοΰμε όμως ποιά 
ήταν ή άπήχηση τής εγκυκλίου, φαίνεται πώς οί κεντρόφυγες τάσεις συνε
χίστηκαν. ’Αργότερα, τή δεκαετία τού ’30 στήν Καππαδοκία, ή έκκλησία θά 
διαδραματίσει τό ρόλο τού φύλακα τής χριστιανικής παράδοσης, ελέγχον
τας, όπως θά δούμε, καί πάλι τήν όνοματοδοσία, μόνο πού στό στόχαστρο 
αύτή τή φορά δέν θά βρίσκονται τά είδωλολατρικά άλλα τά τουρκικής προέ
λευσης ονόματα.

Όταν κανείς θελήσει νά προσεγγίσει τό νόημα πού έμπεριέχεται στήν 
τάση υιοθέτησης άρχαίων ονομάτων, θά διακρίνει μια διάθεση φιλελεύθερη, 
πού δέν έχει τίποτα τό κοινό μέ τή μετέπειτα άρχαϊστική στειρότητα. Όπως 
έχει υποστηριχτεί άπό τόν Κ. Θ. Δημαρά7, τά προεπαναστατικά χρόνια τό

6. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο άντικοραϊκό περιοδικό Καλλιόπη, τήν ίδια χρονιά, τ. 1, Βιέννη 
1819, σσ. 217-221. Σχολιασμένο τό δημοσιεύει ό Κ. Θ. Δημαράς, Ό Κοραής καί ή έποχή του, 
Βασική Βιβλιοθήκη, ’Αθήνα 1953, σσ. 299-304. Τό χωρίο πού άναδημοσιεύεται έδώ είναι άπό 
τή σ. 304. Τό ίδιο παραθέτει καί ή Λουκία Δρούλια, δ.π., σσ. 187-201.

7. «[...] Ή άναζωπόρωση, λοιπόν, τής μελέτης των άρχαίων γραμμάτων, στό ποσοστό όπού 
όφείλεται σέ τοπικούς λόγους, άπετέλεσε μία έκφραση του έλληνικοΰ διαφωτισμού· είναι πρά
ξη άνεξαρτησίας άπέναντι στήν όρθόδοξη έκκλησιαστική μέριμνα. "Αν ύστερα, μέ τόν παραγό- 
μενο διαφορισμό τής παιδείας, μπόρεσε νά παρουσιασθεΐ στά μάτια τών προοδευτικών δεμένη 
μέ τήν συντήρηση· δν ή γραμματική διδασκαλία, μέ τήν στενότητά της καί μέ τούς έκπροσώ-



146 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

διελληνικό αυτό φαινόμενο δηλώνει ένα πνεύμα ριζοτόμο απέναντι στήν 
εκκλησία. 'Ο άνεμος τής ελευθερίας πού είχε άρχίσει να πνέει βρισκόταν 
κοντά στήν κορύφωσή του. Μέσα στήν άτμόσφαιρα τής προετοιμασίας τού 
άγώνα, ή επίκληση τού αρχαιοελληνικού ιδεώδους δυνάμωνε τό επαναστα
τικό φρόνημα. Τα «εθνικά» ονόματα, όπως καί ή αρχαία γλώσσα, άδιάφορο 
αν κατέληξαν σε αύτοσκοπό, θεωρήθηκαν άρχικά ένα μέσο για τήν προσέγ
γιση, αν όχι γιά τήν ίδια τήν κατάκτηση, των υψηλών άξιων πού ό ελληνικός 
κόσμος ενσάρκωνε στά μάτια των άνθρώπων του Διαφωτισμού.

II. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
Ό συνδετικός κρίκος. Τό βαπτιστήριο

"Αν στά προεπαναστατικά χρόνια ή επιλογή άρχαιοελληνικοΰ ονόματος 
περικλείει ένα κάποιο αίτημα χειραφέτησης από τήν εθιμική παράδοση, 
άντίθετα, ό ρηξικέλευθος χαρακτήρας της άτονει στήν περίοδο πού άκολού- 
θησε τήν ίδρυση τού νεοελληνικού κράτους, ενώ προτάσσεται ένα συγκε
κριμένο αίτημα ενσωμάτωσης —στον εθνικό κορμό αυτή τή φορά.

Ή υπόθεση εργασίας πού ΰποτυπώνεται εδώ είναι ότι ή τάση έξαρχαϊ- 
σμού τών βαπτιστικών ονομάτων ή επιθέτων ακολουθεί τήν καμπύλη επικρά
τησης τής μεγάλης ιδέας στον έλλαδικό χώρο καί συμβαδίζει μέ τήν καλλι
έργεια τής εθνικής συνείδησης στούς ορθόδοξους τουρκόφωνους κατοίκους 
τής ’Ανατολής. ’Αναπτύσσεται μέ τόν τρόπο αύτό τό συναίσθημα τού «άνή- 
κειν», τού εθνικισμού, ενώ παράλληλα συντελεΐται μιά σταδιακή απομά
κρυνση άπό τόν οθωμανικό κόσμο.

Σε ολόκληρη τή δεύτερη πεντηκονταετία τού 19ου αιώνα ή Κωνσταντι
νούπολη θά επωμιστεί έναν επιτελικό ρόλο στό ιδεολογικό επίπεδο καί θά 
γίνει ό συνδετικός κρίκος ανάμεσα στή νέα πρωτεύουσα καί τις μακρινές 
κοιτίδες. Τό σχέδιο λοιπόν φωτισμού τής ’Ανατολής θά άρτιωθεΐ μέσα άπό 
τούς διαύλους τών έκπαιδευτικών ιδρυμάτων τό ’Εθνικό Πανεπιστήμιο καί 
ή Ριζάρειος στήν ’Αθήνα, καθώς καί ή Θεολογική Σχολή στή Χάλκη, θά 
διαμορφώσουν στελέχη τά όποια θά μεταβληθοΰν σέ Αποστόλους τής έθνι-

πους της, προκαλοΰσε τήν δυσφορία του Κοραή καί των όπαδών του· αν, άργότερα άκόμη, ή 
λατρεία του άρχαίου κόσμου έντάχθηκε μαζί με τήν θρησκεία σέ ένιαία συντηρητικά συνθήμα
τα, δλα αυτά δεν μεταβάλλουν τόν γενναία ριζοτόμο χαρακτήρα τόν όποιο παρουσίασε τό 
κίνημα στήν άφετηρία του». Κ. Θ. Δημαρά, ό'.π., σ. 139.

Πρέπει να σημειωθεί έδώ δτι οί μνείες πού έπιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν στό κεφάλαιο 
αύτό ώς άποδεικτικό υλικό καθώς καί ή έρμηνευτική γραμμή πού άκολουθήθηκε, να ένταχθει 
δηλαδή ή παρέκκλιση άπό τή χριστιανική όνοματοδοσία σέ ενα ρηξικέλευθο ρεύμα ιδεών, 
έχουν διατυπωθεί άπό τόν Κ. Θ. Δημαρά. Ή μεταφορά τους έδώ έξυπηρετεΐ τήν άνάγκη σύνδε
σης τού κυρίως θέματος —τής δεκτικότητας πού παρουσίασε ή Καππαδοκία στό έθιμο τού 
έξελληνισμοΰ— μέ δσα προηγήθηκαν.
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κής ιδέας στις περιοχές των άλυτρώτων. Αργότερα οί σύλλογοι, συνεπι- 
κουρούμενοι άπό τις συνθήκες πού εμφανίζονται εύνοϊκότερες γιά τις μειονό
τητες άπό τα μέσα του αιώνα, σε επίπεδο τουλάχιστον θεσμικό, θά συντελέ- 
σουν στον πολλαπλασιασμό των σχολείων σε ολόκληρη τή Μικρά ’Ασία8.

Ή γηγενής λογιοσύνη τής Πόλης άνταποκρίθηκε στά κελεύσματα του 
εθνικού κέντρου. Στό άντίπαλο δέος τής ’Αθήνας θά άπαντήσει μέ τή δημι
ουργία τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (1861) καθώς καί μέ ένα 
πλήθος τοπικών συλλόγων πού ιδρύονται άπό τις ’ίδιες τις κοινότητες, πολ
λοί άπό τούς όποιους έδρεύουν στήν Πόλη (υποψιαζόμαστε ότι ό δείκτης τής 
εσωτερικής μετανάστευσης πρέπει νά ήταν πάρα πολύ υψηλός): ώς κύριο 
στόχο τους προτάσσουν τή μετακένωση τής νεοελληνικής εθνικής ιδεολο
γίας καί γλώσσας στούς πληθυσμούς εκείνους πού, διαφοροποιημένοι 
γλωσσικά, κρατήθηκαν γιά αιώνες θρησκευτικά όμοούσιοι.

Όλα αύτά θά σημάνουν μια άέναη ανακατάταξη στό χώρο, μιά κινητικό
τητα τών πληθυσμών άνάμεσα στά δυό άνταγωνιστικά κέντρα, πού διενερ- 
γεΐται άπό καί π ρ ό ς τις δύο κατευθύνσεις. Βέβαια, όταν μιλάμε γιά θέμα
τα παιδείας, πρέπει νά μή λησμονούμε τήν άκτινοβολία καί υπεροχή τής 
Κωνσταντινούπολης —στήν ’Αθήνα, άπό ένα χρονικό σημείο καί έπειτα, 
συρρέει κυρίως ό επιχειρηματικός κόσμος9. Ή Βασιλεύουσα, λοιπόν, θά

8. Οί κινήσεις αυτές εύνοοϋνται βέβαια καί άπό τις μεταβολές πού σημειώνονται στον ίδιο 
τον όθωμανικό χώρο: Οί μεταρρυθμίσεις του δεύτερου μισού τού δέκατου ένατου αιώνα άνα- 
γνωρίζουν κάποια αυθυπαρξία στούς χριστιανούς —οί διακηρύξεις μπορεί νά μην πραγματο
ποιήθηκαν κατά γράμμα, άλλά δέν έμειναν καί στά χαρτιά. Οί μειονότητες βγαίνουν πια στό 
προσκήνιο καί διαδηλώνουν τήν παρουσία τους: Ή υιοθέτηση τής έλληνικής ταυτότητας, ώς 
έπιλογή, συνεπικουρεϊται άπό τόν πολλαπλασιασμό τών σχολείων καί τών συλλόγων δπου 
διδάσκονται ή έλληνική γλώσσα καί ό έλληνικός πολιτισμός. Άπό τήν έλλαδική πλευρά πάλι, 
τό σύνθημα τού «φωτισμού τής ’Ανατολής» κινητοποιεί τούς λογίους καί τις συσσωματώσεις 
τους. Οί δάσκαλοι στήν Καππαδοκία στέλνονται μέσω τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας· ό 
Σύλλογος προς διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων (1869), εφαρμόζοντας ένιαία πολιτική γιά 
τούς υπόδουλους, στέλνει άναγνωστικά στά νεοϊδρυμένα έκπαιδευτήρια. Τό τρίσημο σήμα τού 
Παπαρρηγόπουλου, ό δρος έλληνοχριστιανικός τού Ζαμπέλιου, ή έννοια τού προορισμού τού 
έλληνικοΰ έθνους, έχουν πιά διατυπωθεί. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Ό έλληνικός ρωμαντισμός, 
‘Αθήνα 1982, 'Έλλη Σκοπετέα, Τό πρότυπο βασίλειο καί ή μεγάλη ιδέα — όψεις του εθνικού 
προβλήματος στήν 'Ελλάδα (1830-1880), ’Αθήνα 1988, καί Π. Μ. Κιτρομηλίδης, TÒ έλληνικό 
κράτος ώς έθνικό κέντρο, 'Ελληνισμός - έλληνικότητα, ιδεολογικοί καί βιωματικοί άξονες τής 
Νεοελληνικής κοινωνίας, ’Αθήνα 1983, σσ. 143-164.

9. Λίγο νωρίτερα άπό τον Δραγούμη, μιά έφημερίδα άναφέρεται στή «μετανάστευση τού 
Φαναριού στήν Ελλάδα» (Αιών, 28.8.48). Είκοσι χρόνια άργότερα, ό Άν. Βυζάντιος θά παρα
τηρήσει πώς τό ρεύμα βρίσκεται προς τήν άντίθετη φορά, ένώ ό Άσμοδαϊος, τό 1875, σημειώ
νει: «Μετά χίλια ή δισχίλια έτη δ τότε κ. Παπαρρηγόπουλος θέλει διηγεισθαι δτι μεσοΰντος τού 
19ου αίώνος έπέδραμεν έκ τών παραλίων τού θρακικοΰ Βοσπόρου εις τήν Αττικήν φυλή αν
θρώπων οϊτινες έκαυχώντο έπί έλληνική φυλή καί πατριωτισμοί» (2.2.1875), Έ. Σκοπετέα, δ.π., 
σσ. 57, 82.
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άποτελέσει τον πόλο έλξης, άλλα καί το χωνευτήρι, για τις πληθυσμιακά 
ετερογενείς ομάδες οί όποιες συρρέουν κατά εκατοντάδες μετά τό σχηματι
σμό τοϋ έλληνικοΰ βασιλείου. Μιά ώραία εικόνα τής πανσπερμίας τής Πό
λης, άλλά καί των άδιαμόρφωτων εθνικών χαρακτηριστικών τών έπήλυδων, 
δίνει ό Νικόλαος Δραγούμης μέσα άπό τις σελίδες τής Πανδώρας|0:

«Όστις μεταβάς έκ τής Ελλάδος εις Κωνσταντινούπολης άποβή 
τό πρώτον εις Γαλατάν παρά τήν γέφυραν, νομίζει ότι, πλήν τών συμ- 
πιεζομένων σωρών τοϋ πλήθους, καί τών βροντοφωνούντων καί θορυ
βωδών άχθοφόρων, εύρίσκεται είσέτι έν τή πατρίδι του. Όλοι όσους 
άπαντά έχουσι φυσιογνωμίαν Στερεοελλαδίτου, Πελοποννησίου, Αί- 
γαιοπελαγίτου, Χίου, ή άλλου έκ τών κατοικούντων έν Έλλάδι. Εκεί 
βλέπει τά θαλασσόβια τέκνα καί τής 'Ύδρας, καί τών Σπετσών, καί τών 
Ψαββών, καί τοϋ Γαλαξειδίου, καί τής Θήρας, καί τής ’Άνδρου, καί 
τοϋ Κρανιδίου, καί τής Μηκόνου, καί εκεί άκούει τήν άλβανικήν τών 
ήμετέρων 'Υδραιοσπετσιωτών διάλεκτον, καί τό βέμι Πρεσβεία, καί τό 
κά κοπιάσενι με τό καλό, καί τό σκρούαινε διαταγή, καί τάς τόσας 
άλλας νοθογενείς λέξεις καί φράσεις, τάς όποιας άποστρέφεται μεν έν 
Έλλάδι, άγαπά δε έκτος αυτής10 11.

Έάν μετά ταϋτα, παλαιών προς τόν άκατάσχετον τοϋ πλήθους χεί
μαρρον, είσδύση εις τά χάνια, θέλει θαυμάσει βλέπων ότι όλην σχεδόν 
τήν έν Κωνσταντινουπόλει εμπορίαν διαχειρίζονται συμπολΐταί του. 
Εκεί θέλουσι προσβάλει τάς άκοάς του όλα τά γνωστότερα τών εμπό
ρων ονόματα όσα ήκουσε καί έν τή ιδία αυτοΰ πατρίδι, καί έκεΐ καί 
διευθυνταί καταστημάτων, καί γραμματείς καί ύπηρέται θέλουσιν άπο- 
τείνει ελληνιστί προς αυτόν τόν λόγον, έπικαλοϋντες αυτόν, όχι ως 
προ μικροΰ ξενοφώνως Signor ή Monsieur, άλλά Κύριον.

Έάν δέ έκεΐθεν, εισερχόμενος διά τής μεγάλης Πύλης εις τό Άστυ, 
στραφή προς άριστερά, θέλει άπαντήσει μίαν κατόπιν τής άλλης άπο- 
θήκας βρυθούσας τών άεννάων καί δαψιλών, άν όχι καί πάντοτε εύχύ- 
μων, προϊόντων τών Ελληνικών πιεστηρίων.

10. Ν. Δραγούμη, «Ελληνικά συμφέροντα έν Κωνσταντινουπόλει», Νέα Πανδώρα, 3, 1852, 
σσ. 233-234.

11. Νοθογενείς λέξεις. Μέσα στο άνερχόμενο κύμα τοϋ έθνικισμοϋ όρίζεται ώς νόθο έκεΐνο 
πού βρίσκεται πλησιέστερα. Τό πέρασμα άπό τό οικουμενικό στό εθνικό, τό αίτημα τής ένοποί- 
ησης θά άπαιτήσει τήν άπεμπόληση ένός πρόσφατου παρελθόντος για χάρη κάποιου άλλου, 
μακρύτερου, πού όρίζεται ώς γνήσιο. Τά φαινόμενα αύτά παρουσιάζονται έκτυπα καί στήν 
Καππαδοκία. 'Η "Ε. Σκοπετέα παρατηρεί: «’Άν οί Έπτανήσιοι ήσαν Εύρωπαΐοι, οί Φαναριώτες 
ήταν οί κατεξοχήν άνατολίτες, παρά τίς σχέσεις τους μέ τό διαφωτισμό, παρά τή φράγκικη 
ένδυμασία. Τό βασικό τους αύτό χαρακτηριστικό έπρεπε να τό άποβάλουν κατεβαίνοντας στήν 
'Ελλάδα όσοι άπ’ αύτούς κατέβηκαν. Ή γενιά τών τουρκομαθημένων έπρεπε να έξευρωπαϊ- 
στεΐ». Έ. Σκοπετέα, δ.π., σ. 90.
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Καί ό ξένος Έλλην δεν θέλει βραδύνει να πιστεύση δτι ό Γαλατάς, 
εάν δεν είναι Ελλάς, είναι τουλάχιστον άποικία Ελληνική.

Καί τωόντι ό Γαλατάς είναι άποικία Ελληνική, όπου άπαντάς πό
σης Ελληνικής έπιστήμης καί τέχνης άντιπροσώπους, καί εμπόρους, 
καί βιομηχάνους, καί χειρώνακτας, καί δικηγόρους, καί ιατρούς, καί 
διδασκάλους, καί ιερείς- είναι λιμήν άπέραντος έν φ συγχωνεύονται 
καί τά τέσσαρα ναυτικά τμήματα τής Ελλάδας.

Εϊπον περί τάς άρχάς τής παρούσης μου ότι, όπου καί αν στραφή 
τις ενταύθα, άπαντά Έλληνες. ’Αλλ’ είναι άνάγκη νά έπιφέρω τήν 
έξήγησιν ότι πολλοί καί μάλιστα εκ των μεγαλεμπόρων, εί καί Έλλη
νες τό γένος, δεν εχουσι τήν Ελληνικήν έθνικότητα- άλλοι έχουσι τήν 
'Ρωσικήν, άλλοι τήν Αύστριακήν, άλλοι τήν Ίόνιον ή τήν ’Αγγλικήν, 
καί άλλοι προτιμώσι τής ήμετέρας καί αύτήν τήν Νεαπολιτικήν».

Ή πληθυσμιακή άναστάτωση εύνοεΐ τή συνήθεια άλλαγής ονόματος, γιά 
όσους έχουν ήδη κάποιο, ή επιθέματος ένός έπωνύμου γιά έκείνους πού τό 
στερούνται —ή μάλλον δεν έχουν άκόμα υιοθετήσει ένα12. Παρατηρούμε 
μάλιστα ότι ή μεταβολή ή ή άπόκτηση προϋποθέτουν συνήθως καί κάποια 
μετακίνηση στό γεωγραφικό χώρο άτόμων ή ομάδων —ίσοδυναμοΰν με ένα 
είδος ιδεολογικού διαβατηρίου—, μια όριστικοποίηση ταυτότητας στον τό
πο εγκατάστασης. Ό κυριότερος άγωγός μέσα άπό τόν όποιο θά γίνει ή 
μετατροπή είναι ή εκπαίδευση. Στα σχολεία, στα σεμινάρια επικράτησε ή 
συνήθεια μιας θεμιτής διπλοτυπίας: οί μαθητές, έγκλιματιζόμενοι στό χώρο, 
δανείζονταν καί άπό ένα όνομα- κατά κανόνα, τό προγενέστερο άφομοιωνό- 
ταν άπό τό νεότερο, σηματοδοτώντας μια άρχή στή ζωή τού νεοφώτιστου. 
Τό έθιμο κληρονομείται καί διαιωνίζεται μέσα άπό τή σχέση δασκάλου-μα- 
θητή13.

12. Γιά το ζήτημα τής παντελούς έλλειψης έπιθέτων ή τής άστάθειας πού παρουσιάζουν τά 
οικογενειακά όνόματα βλ. Αικατερίνης Άσδραχά - Σπ. Άσδραχά: «Βαφτιστικά καί οικογενει
ακά όνόματα σέ μιά νησιωτική κοινωνία: Πάτμος (ΙΑ’-ΙΘ’ αί.)», ’Αμητός στή μνήμη Φώτη 
Άποστολόπουλου, ’Αθήνα 1984, σ. 63(ε). Ακόμη, Άλέξη Πολίτη, «Γιά iva όνομα άδειανό», 
Αυγή, 24.5.87. Φιλ. Ήλιου, «Κοινωνικοί άγώνες καί διαφωτισμός, ή περίπτωση τής Σμύρνης 
(1819)», Μνήμων, ’Αθήνα 1981, σ. 27. Γιά τόν τρόπο σχηματισμού των έπιθέτων στούς Φαναρι- 
ώτες, προεπαναστατικά, σημαντικές παρατηρήσεις κάνει ό Άγγλος περιηγητής W. Eton (βλ. 
’Επίμετρο). Κατά τόν Zallony, πρώτοι οί Φαναριώτες έξαρχάϊσαν τά όνόματά τους. Ή πληρο
φορία μένει άνεπιβεβαίωτη (Zallony, Essai sur les Fanariotes, Μασσαλία 1824, σσ. 171-172), βλ. 
K. ©. Δημαράς, Ιστορία..., δ.π., σ. 541. Πάντως, άν καί τό ζήτημα αύτό δέν μπορεί έδώ παρά 
άπλώς νά θίγει, κοινή είναι ή διαπίστωση πώς στις άρχές τού αιώνα τά οίκογενειακά έπίθετα 
άποτελούν διακριτικό γνώρισμα τής άνώτερης τάξης —προϋποθέτοντας μιά ισχυρή οικονομική 
βάση. Ή ’Αγγελική Λαΐου έξετάζοντας τά όνόματα τής βυζαντινής άριστοκρατίας καταλήγει 
σέ παρόμοιες έπισημάνσεις. Βλ. Ά. Λαΐου-Θωμαδάκη, «Ή άγροτική κοινωνία στήν ύστερη 
βυζαντινή έποχή», μετάφραση ’Αγλαΐας Κάσδαγλη, Μ.Ι.Ε.Τ., ’Αθήνα 1987, σσ. 162-164, 169.

13. Μιά μαρτυρία τού Μανουήλ Γεδεών άποδίδει καλά τήν άτμόσφαιρα πού έπικρατοΰσε στα
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’Από τή δειγματοληπτική συναγωγή του υλικού πού παρουσιάζεται 
στους πίνακες πού άκολουθοΰν παρατηρούμε πώς στήν Κωνσταντινούπολη 
εντοπίζονται οι χώροι, τά φυτώρια ενός προγραμματισμένου τελετουργικού 
μετονομασιών. Τά «βαπτιστήρια» είναι κυρίως δύο: Ή Μεγάλη τού Γένους 
Σχολή καί ή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης. Κεντρικές προσωπικότητες πού 
εισάγουν τήν πράξη μετονομασίας, προωθώντας την σε όλη τή διάρκεια τής 
καθηγητικής σταδιοδρομίας τους, υπήρξαν οί διευθυντές των σχολών, δ 
Νικόλαος Λογάδης (1830-1835) καί ό Κωνσταντίνος Τυπάλδος (1844-1865). 
'Ο Μανουήλ Γεδεών ονομάζει τον Λογάδη «τελευταΐον οικουμενικόν διδά
σκαλον», χαρακτηρισμό πού θά μπορούσε κανείς να προσδώσει καί στον 
Τυπάλδο14 15. 'Όπως θά δούμε, τό είδος τών μετονομασιών πού έγιναν στις δύο 
σχολές προϋποθέτει μια συνειδητή επιλογή άπό τήν πλευρά τών άναδόχων: 
δίνεται ένας ορισμένος προσανατολισμός.

Ό κατάλογος τής επόμενης σελίδας περιλαμβάνει λογίους πού εγκατα
στάθηκαν καί σπούδασαν στήν Κωνσταντινούπολη, άλλα καί στή Σμύρνη16,

σχολεία έκεϊνα τά χρόνια, δείχνοντας πόσο γερά ριζωμένη ήταν ή συνήθεια τής μεταβίβασης 
ένός όνόματος άπό τούς πρεσβύτερους στους νεότερους. Τό περιστατικό άναφέρεται στήν άλ- 
ληλοδιδακτική σχολή των Έξ-Μαρμάρων, τό 1845: «Όταν άπέθνησκε διδάσκαλός τις, άγαμος, 
ή μή έχων υιούς, οί διδάσκαλοι οί ζώντες, σεβόμενοι τήν μνήμην τού άπαιδος ή άγάμου, 
συνεφώνουν άπό κοινού να δώσωσι τό έπώνυμον έκείνου είς ένα νέον, μή έχοντα έπώνυμον». 
(Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου, 1800-1913, ’Αθήνα 1932, σ. 127). Πρέπει νά ση
μειώσουμε έδώ ότι στον εικοστόν αιώνα ένας καθηγητής τής τουρκικής στό Ζωγράφειο Γυμνά
σιο τής Πόλης, ό Παυλάκης Μελιτόπουλος, στό καραμανλίδικο έργο του Κλείς τής τουρκικής 
γλώσσης (1914), διδακτικό βιβλίο, παραθέτει πιά, έτοιμον θαρρείς γιά «κατανάλωση», έναν 
κατάλογο άντιστοιχιών τών όνομάτων σέ δίστηλο τουρκοελληνικό: π.χ. Δζεβέρ = ’Αδαμάντιος, 
Μουστερή = Ζεύς, Ζια-εδδήν = Θεμιστοκλής κλπ. Βλ. Evangelia Balta, Karamanlidika, xxe 
siècle, bibliographie analytique, ’Αθήνα 1987, άρ. 108, άλλα καί Dalleggio-Salaville, άρ. 47 (1812).

14. Καί ό Γεδεών προσθέτει γιά τόν Λογάδη τό χαρακτηρισμό: «[υπήρξε] τό στόμα έξ ού 
έλάλησαν κατά σειράν πατριάρχαι». Τά μεταφέρει ό Τρύφων Εύαγγελίδης, Ή παιδεία έπί 
τουρκοκρατίας, ’Αθήνα 1936, σ. 46. Ό Νικόλαος Λογάδης (1779-1835) σπούδασε στή Μεγάλη 
τού Γένους Σχολή, στήν όποια καί άρχισε άπό τό 1821 νά διδάσκει καί άργότερα νά διευθύνει ώς 
τό τέλος τής ζωής του. Συμμετείχε ένεργά στή σύνταξη τής «Κιβωτού» τής έλληνικής γλώσσας, 
έργου ήμιτελοϋς, τού όποιου ό πρώτος τόμος βγήκε τό 1819. Δεν διαθέτουμε στοιχεία γιά τή 
δική του —πιθανή— μετονομασία. «Έφημίζετο είς τών άριστων έλληνιστών [...] ή μέθοδος τής 
διδασκαλίας αΰτοϋ ήν άρχαϊκή». Βλ. ’Εθνικόν Ήμερολόγιον τού έτους 1869, έκδοθέν ύπό 
Μαρίνου Π. Βρεττού, έτος Θ', Παρίσι (χ.χ.), σ. 622.

15. Γιά τόν Κωνσταντίνο Τυπάλδο καί τή δράση του στή Θεολογική Σχολή Χάλκης, βλ. Β. 
Σταυρίδου, Ή Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης (1844-1923), Α', ’Αθήνα 1970, σσ. 18-22, 
Ήλ. Δ. Τσιτσέλη, ΚεφαλληνιακάΣύμμεικτα, A', ’Αθήνα 1904, σσ. 683 κ.έξ., Γεωργ. Δ. Μεταλ- 
ληνου - Βαρβάρας Γ. ΜεταλληνοΟ, Άρχεΐον Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, Σχολαρχία 
Κωνσταντίνου Τυπάλδου 1844-1864, ’Αθήνα, τ. Α', 1985, τ, Β' 1987.

16. Συμπεριλαμβάνεται καί ή Σμύρνη, γιατί άποτέλεσε καί έκείνη έναν πυρήνα μετονομασί
ας. Όχι μόνον οί δάσκαλοί της έχουν διαμορφωθεί στά μεγάλα Ιδρύματα τής Κωνσταντινούπο
λης ή τής ’Αθήνας, ή άκόμα καί τής Εύρώπης, άλλά καί αύτοί οί ίδιοι, πλάνητες καί περιφερό-
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προερχόμενοι είτε άπό τον έλλαδικό χώρο —ισχυρό ρεύμα αυτό, οϊ έλλαδί- 
τες στην Πόλη— είτε άπό τήν υπόλοιπη μικρασιατική ένδοχώρα. Ή Καπ
παδοκία δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ —εξετάζεται ξεχωριστά. Στή συναγωγή 
δεν διαφορίζεται τό βαφτιστικό όνομα άπό τό οικογενειακό επίθετο. 'Ο 
λόγος είναι ότι τήν εποχή εκείνη τα ονόματα δεν έχουν παγιωθεΐ στήν ορι
στική τους μορφή: ό Στίλπων Κυριακίδης ωραία τό επισημαίνει σέ μιά μελέ
τη του17. ’Άλλωστε, πρόθεσή μας δεν είναι να προβοΰμε σέ γλωσσολογικοΰ 
τύπου παρατηρήσεις, άλλά νά κατανοήσουμε μιά Ιστορική ροπή. Όσο για 
τήν πηγή τών πληροφοριών, οφείλουμε πολλά στις διάσπαρτες μνείες του 
Μανουήλ Γεδεών, ό όποιος άποκαλύπτει παρεκβατικά, άνάμεσα σέ παρενθέ
σεις, όσα οι άλλοι, άκόμα καί οί ίδιοι οί φορείς τής μετονομασίας, άποσιω- 
ποΰν. Χρησιμοποιήθηκαν έπίσης κείμενα συνταγμένα άπό μεταγενέστερους, 
όταν οί βιογραφούμενοι είχαν κλείσει τόν κύκλο τής ζωής τους. Ή δυνατό
τητα καταφυγής σέ κείμενα αύτοβιογραφικά, μαρτυρίες τών ίδιων τών «αυ
τουργών» εξηγητικές τής συμπεριφοράς τους, άποκλείστηκε άπό τά ίδια τά 
πράγματα. Τέτοιες διηγήσεις δέν βρέθηκαν. Ίσως λανθάνουν —άλλά στήν 
ιστορία καί ή σιωπή είναι δηλωτική.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΣ* * 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΜΥΡΝΗ

Άρχιγένηςθ) Τρανέκος Λογάδης Θράκη
Σαράντης — μετά τό 1822 Έπιβάται

Άφθονίδη<2) Μπερεκέτη 
οικογένεια
- Γεώργιος
- Μιχαήλ
- Γερμανός

πριν άπό τό 1821; ’Ιωνία 
— Βρύουλλα

μενοι, θά ξαναβρεθοδν στα κέντρα άπό τά όποια κάποτε άποδήμησαν —δέν άποτελοϋν γηγενές 
ύπαλληλικό προσωπικό.

17. «τά έπώνυμα [...] πολλάκις εις όνόματα μεθίστανται καί τά όνόματα εις έπώνυμα, ώστε ή 
μεμονωμένη καί κεχωρισμένη τούτων έρευνα νά μή είναι άσφαλής». Στίλπωνος Κυριακίδου, 
«Παρατηρήσεις περί τών νεοελληνικών όνομάτων», Λαογραφία, 5, ’Αθήνα 1915, σ. 345.

* 'Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τό έξελληνισμένο όνομα. Ή δεύτερη στήλη περιλαμβάνει 
τό άρχικό όνομα καί τό έπίθετο, έφόσον ύπάρχει. Στήν τρίτη στήλη συγκεντρώθηκαν τά κατά 
προσέγγιση στοιχεία τόπου καί χρόνου καί τό όνομα του «άναδόχου». Τέλος, ή τέταρτη στήλη 
δηλώνει τήν προέλευση: ό άριθμητής τόν τόπο γέννησης καί ό παρονομαστής τόν τόπο κατα
γωγής. ΟΙ έκθέτες παραπέμπουν στό παράρτημα I, «Προσωπογραφικά Κωνσταντινούπολης».
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Βασιάδης(3)
Ήροκλής Κώστας

Λογάδης
Μ. τ. Γένους Σχολή 
πριν άπό τό 1835

’Ήπειρος
Δελβινάκι

Βαφείδης(4) Βαφείδης Τυπάλδος Κων/ πόλη
Φιλάρετος Χρηστός Θεολογική Χάλκης 

1865
Θράκη

Βρυέννιος(5) — Τυπάλδος Κων/πολη
Φιλόθεος Θεόδωρος Θεολογική Χάλκης 

1856 —

Γλυκαςώ) — Τυπάλδος Ίμβρος
Νικηφόρος Νικόλαος Θεολογική Χάλκης 

1845
Γλυκύ

ΕύθυβούληςΓ) Καβείρης Λογάδης Κων/πολη
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος Μ. τ. Γένους Σχολή 

πριν άπό τό 1835
Χίος

Ζυγαβηνός(8) — Τυπάλδος Σκύρος
Γρηγόριος Γρηγόριος Μ. τ. Γένους Σχολή 

πριν άπό τό 1863
Χίος
Εύβοια

Ήρόφιλος(9) * *
’Αθανάσιος * Κων/πολη (;)
Ίάλεμοςθ°) * Κων/πολη (;) *
Όδυσσέας * Λέσβος

Καλλίφρων(1θ Ταχτακούλας Λογάδης (;) Κων/πολη
Βασίλειος Βασίλειος Μ. τ. Γένους Σχολή Βόλος

πριν άπό τό 1839 Θεσσαλία
Κεραμεύςθ2) (;) Κεραμιδάρης Σμύρνη Θεσσαλία
Παπαδόπουλος
’Αθανάσιος

Παπαδόπουλος
’Αθανάσιος

μετά τό 1870 Δράκεία

Κοπάσηςό3)
Άνδρέας

’Ανδρουλιδάκης
Άνδρέας

Κων/ πόλη 
μετά τό 1890

Κρήτη

Λάσκαρις(|4)
’Αλέξανδρος

Κατρακύλας
’Αλέξανδρος

Τυπάλδος
Θεολογική Χάλκης

Κων/πολη

πριν άπό τό 1855
Λάτρης(ι5>
Ίκέσιος

♦
*

Σμύρνη
Οίκονόμος (;)

Σμύρνη

Κούμας (;) 
πριν άπό τό 1821 —
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ΜάγνηςΟώ
’Ιωσήφ

Κοντζάντογλου Χίος
Νεόφυτος Βάμβας 
περίπου 1821

Μαγνησία
Μ. Άσία

Μουσοΰρος*17) Μουσοΰρος Λογάδης Κων/πολη
Ίαγκος ’Ιωάννης Μ. τ. Γένους Σχολή 

περίπου 1830
ΜυστακίδηςΟ8) Πηγηκλόγλου Κων/πολη Κων/πολη
Βασίλειος Βασίλειος Μ. τ. Γένους Σχολή 

πριν άπό τό 1876 —

ΣχολάριοςΟ9) Σωτηριάδης Τυπάλδος Κων/πολη
Γ εννάδιος Θεολογική Χάλκης 

πριν άπό τό 1854 —

Τανταλίδης(20) Τρανταλιδάκης Λογάδης Κων/πολη
Ήλίας Ήλίας Μ. τ. Γένους Σχολή 

περίπου 1830
Κρήτη

Ύπερίδης(21) Περπέρογλου Σμύρνη Σμύρνη
Γεώργιος Γ εώργιος μετά τό 1875 —
Φιλαλήθη ς*22) ’Ορφανός Λογάδης Βιθυνία
’Ιωάννης ’Ιωάννης Μ. τ. Γένους Σχολή 

πριν άπό τό 1825
Μουδανιά

Χουρμούζης*23) Τριανταφύλλου * Κων/ πόλη
Μιχαήλ Χουρμούζιος πριν άπό τό 1830 Κρήτη

Παρατηρούμε δτι ή συχνότητα των μετονομασιών, σύμφωνα πάντα με το 
δείγμα αύτό, έντείνεται στις δεκαετίες 1830-1850, πού συμπίπτουν μέ τή σχο- 
λαρχία τοΰ Νικολάου Λογάδη στή Μεγάλη του Γένους Σχολή, καθώς καί μέ 
τήν ίδρυση καί λειτουργία τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, μετά το 
1844, καί τή δράση τοΰ Κωνσταντίνου Τυπάλδου.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τα στοιχεία τοΰ πίνακα, 12 πρόσωπα άπό τά 23 είναι 
γεννημένα στήν Πόλη: 2 έχουν Κρητική καταγωγή, 1 θεσσαλική (Καλλί- 
φρων), 1 θρακική (Βαφείδης) καί 1 χιώτικη (Εύθυβούλης)· βέροι Κωνσταντι- 
νουπολίτες είναι δηλαδή 7. Έκτος άπό τούς Σμυρναίους Λάτρη καί 'Υπερί- 
δη, οί υπόλοιποι 10 γεννήθηκαν στή Θράκη, ’Ιωνία, Βιθυνία, Μαγνησία, 
Ίμβρο, Λέσβο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Κρήτη, Εύβοια —ένας άπό κάθε περιο
χή. Στό σύνολο τών 23 σπουδαστών 6 έξελλήνισαν τό τουρκικής προέλευ
σης επώνυμό τους (Μπερεκέτης, Ταχτακούλας, Κοντζάντογλου, Περπέρο- 
γλου, Πηγηκλόγλου, Χουρμούζης).

Άπό όσους εξελληνίστηκαν, οί 2 Σμυρναίοι έχουν άρχαϊα όνόματα (Λά
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τρης, Ύπερίδης), ενώ οί ύπόλοιποι ή άπλώς τό μετέφρασαν (Άφθονίδης18, 
Μυστακίδης) ή υιοθέτησαν έναν άρχαιοπρεπή τύπο (Μάγνης, Καλλίφρων). 
Ό Χουρμούζης ισορροπεί ανάμεσα στά δύο: Μιχαήλ, χριστιανικό, βυζαντι
νό, άλλα καί Χουρμούζης, ρίζα περσική, επώνυμο φαναριώτικο τού 18ου 
αιώνα. Κληρικοί είναι 6: Βαφείδης, Βρυέννιος, Γλύκας, Ζυγαβηνός, Λάσκα- 
ρις, Σχολάριος. Μεικτή περίπτωση άποτελοϋν οί Άφθονίδηδες. Ό Γερμα
νός Άφθονίδης έκάρη μοναχός, ένώ οί πρόγονοί του χρημάτισαν γραμμα
τείς των πατριαρχείων. Οί υπόλοιποι 17 είναι λαϊκοί: 6 δάσκαλοι, 5 δημοσι
ογράφοι, 4 γιατροί καί 2 λόγιοι, πού δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατη
γορίες (Κεραμεύς, Κοπάσης). Άπό τούς 6 κληρικούς, οί 5 είναι καί 
δάσκαλοι (Βαφείδης, Βρυέννιος, Γλύκας, Λάσκαρις, Ζυγαβηνός). Στό σύνο
λο των 23 παρουσιάζονται 7 βυζαντινά όνόματα (Βαφείδης, Βρυέννιος, Γλύ
κας, Ζυγαβηνός, Λάσκαρις, Μουσοΰρος, Σχολάριος) καί 7 άρχαΐα ( Άρχιγέ- 
νης, Βασιάδης, Ήρόφιλος, Λάτρης, Τανταλίδης, 'Υπερίδης καί Ίάλεμος). 
Τά όνόματα των 7 είναι εμπνευσμένα άπό συγκεκριμένα πρόσωπα τής άρχαί- 
ας ιστορίας καί μυθολογίας καί γιά τούτο διαστέλλονται άπό τά έπόμενα, 
τήν τρίτη εκδοχή μιας καθαρεύουσας λύσης, άρχαιοπρεποϋς, πού δεν ταυτί
ζεται με ήρωες τού άρχαίου κόσμου: Άφθονίδης, Εύθυβούλης, άλλά καί 
Όδυσσέας, Καλλίφρων, Κεραμεύς, Μάγνης, Μυστακίδης, Χουρμούζης. 'Ο 
Κοπάσης δεν εντάσσεται σε καμιά κατηγορία.

Άπό τό σύνολο των ονομάτων, 6 άνήκουν σε άπόφοιτους τής Θεολογι- 
κής Σχολής Χάλκης (Βαφείδης, Βρυέννιος, Γλύκας, Ζυγαβηνός, Λάσκαρις, 
Σχολάριος) καί 8 είναι μεγαλοσχολίτες (Άρχιγένης, Βασιάδης, Ευθυβού- 
λης, Καλλίφρων, Μουσοΰρος, Μυστακίδης, Φιλαλήθης, Τανταλίδης).

Όσο γιά τήν κατανομή των ονομάτων κατά σχολή, διαπιστώνουμε δτι 
καί οί 6 άπόφοιτοι τής Χάλκης έχουν καθαρά βυζαντινο-μεσαιωνικά ονόμα
τα, ένώ οί μεγαλοσχολίτες διαθέτουν: τρία άρχαΐα (Άρχιγένης, Βασιάδης, 
Τανταλίδης), τρία άρχαΐζοντα (Εύθυβούλης, Καλλίφρων, Μυστακίδης) καί 
ένα χριστιανικο-μεσαιωνικό (ΜουσοΟρος). Άπό τούς 23, οί Βασιάδης, Βρυ- 
έννιος, Γλύκας, Ζυγαβηνός μοιάζει νά μή διαθέτουν οικογενειακό επώνυμο 
καί τό άποκτοΰν με τή μετονομασία τους. Δεν γνωρίζουμε τά προηγούμενα 
επίθετα τών Ήροφίλου καί Τάλεμου, άν κάν υπήρξαν. Άπό τό σύνολο, 6 
πρόσωπα κάποια εποχή τής ζωής τους είχαν τόπο διαμονής τήν Αθήνα

18. 'Η μετονομασία τής οικογένειας Άφθονίδη περιλαμβάνεται έδώ, άν καί ή άπαρχή της 
τοποθετείται προεπαναστατικά. Τό όνομα Μπερεκέτ έπιβιώνει καί στον είκοστό αιώνα, στά 
Βρύουλλα, γιά όσα μέλη τής οικογένειας δέν διατήρησαν δοσοληψίες μέ τό Φανάρι. Ό Γεδεών 
άναφέρει περιπτώσεις συλλογικής μετονομασίας όλόκληρης οικογένειας: οί Έξερτζόγλου, 
«σπουδάσαντες έν τή κατά Χάλκην ’Εμπορική Σχολή, έξελλήνισαν τό έπώνυμον, Ήφαιστίδαι 
γενόμενοι (’Αναστάσιος, Μανουήλ, Ξενοφών)». Βλ. Μ. Γεδεών, Μνεία..., σ. 166. ’Ακόμη, τούς 
άδελφούς Ίπληκτσή (Σχοινάδες) «τούς έν Έλλάδι γνωστούς Ίωνίδας». Μ. Γεδεών, δ.π., σ. 190.
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παρακολουθώντας μαθήματα στό Ιΐανεπιστήμιο (Βρυέννιος, Γλύκας, Εύθυ- 
βούλης, Μυστακίδης, Τανταλίδης, Φιλαλήθης), 11 έκαναν μεταπτυχιακές 
σπουδές σέ ευρωπαϊκές χώρες (Άρχιγένης, Βασιάδης, Βαφείδης, Βρυέννιος, 
Γλύκας, Εύθυβούλης, Λάτρης, Μάγνης, Μυστακίδης) καί 2 στή Ρωσία (Ζυ- 
γαβηνός, Λάσκαρις). ’Ακόμη, έδρασαν καί έργάστηκαν ό Κεραμεύς στα 
'Ιεροσόλυμα καί τήν Πετρούπολη καί ό Ζυγαβηνός στή Μασσαλία.

Οί μετονομασίες στήν Κωνσταντινούπολη δείχνουν ότι διατηρήθηκε ή 
προεπαναστατική συνήθεια, ώς κέλυφος, μέ άλλο, αύτή τή φορά, ιδεολογικό 
περιεχόμενο. Στήν ιστορική πορεία των μετονομασιών άπό χριστιανικά σέ 
άρχαιοελληνικά έγινε μιά μεταπήδηση: τά απλά, κοινά χριστιανικά μετατρά
πηκαν σέ βυζαντινά καί τά έπώνυμα τής καθομιλουμένης στρογγυλεύτηκαν 
«επί τό άρχαϊκότερον» ώστε τίποτα νά μή θυμίζει τήν άτημελησία του προ
φορικού λόγου άλλα καί τον τόπο προέλευσης —όπότε αύτός δηλωνόταν 
μέσω του έπιθέτου. Τό ότι στή Χάλκη υπερισχύει ό μεσαιωνικός, βυζαντινός 
χαρακτήρας των ονομάτων, συμπαγής σέ σχέση μέ τόν άπλώς έξαρχαϊστικό 
ή καθαρεύοντα τής Μ. τ. Γένους Σχολής αύτό άσφαλώς οφείλεται στον πολύ 
ειδικό, σεμιναριακό χαρακτήρα τής θεολογικής σχολής· πολλά ονόματα 
ανήκουν σέ θεολόγους τού μεσαίωνα. Πρέπει όμως καί οί ιστορικές τροπές 
πού έκφράστηκαν στον έλλαδικό πνευματικό χώρο άκριβώς μετά τά μέσα 
τού αιώνα νά μήν άφησαν ανεπηρέαστη τή Χάλκη καί τό σχολάρχη της. 
Ένώ λοιπόν, χρονικά, ή Σχολή τής Χάλκης ήταν σέ θέση νά παρακολουθή
σει τήν προσπάθεια άποκατάστασης τού Βυζαντίου, τής τρίσημης ενότητας 
τού ελληνικού έθνους, ή Μ. τ. Γένους Σχολή μέ τήν πρώιμη, ώς προς τά 
γεγονότα, άπομάκρυνση τού Λογάδη, τό 1835, έχασε στό πρόσωπό του τόν 
κύριο άνάδοχό της καί έτσι έμεινε πιο κοντά στον άρχαΐο κόσμο, στό χώρο 
τής μυθολογίας (Ήροκλής, Άρχιγένης, Τανταλίδης), ή άπλώς στον άρχαΐ- 
ζοντα (Εύθυβούλης, Καλλίφρων), δίχως νά γνωρίσει τή μετάβαση στον ενδιά
μεσο κρίκο —τούς μέσους χρόνους. Μπορεί κανείς εδώ νά άποκαταστήσει 
τήν αντιστοιχία άνάμεσα στήν κυρίαρχη άρχαϊστική τάση πού εμφανίζουν 
τά όνόματα καί τούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς τού ιδρύματος —αύτό 
πού άποκλήθηκε «κλασικοποίηση» τής σχολής19.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ* *

(1) Άρχιγένης Σαράντης (1809-1874).
— Γεννήθηκε στούς Επιβάτες τής ’Ανατολικής Θράκης. Σπούδασε ιατρική

19. ’Ανθίμου Μαζαράκη, «Ή Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή», Ήμερολόγιον των 
’Εθνικών Φιλανθρωπικών καταστημάτων τοΰ έτους 1906, έτος Β Κωνσταντινούπολη 1905, σ. 
109.

* Τά προσωπογραφικά στοιχεία έχουν τετραμερή διάρθρωση καί περιλαμβάνουν σύντομο
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(Κωνσταντινούπολη, Ευρώπη) καί εργάστηκε άπό το 1843 καί ύστερα στην 
αύτοκρατορική ιατρική σχολή. Ευεργέτης τής ιδιαίτερης πατρίδας του, τήν 
όποια πλούτισε με ναούς, εκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά ιδρύματα.
— Β. Ραπτοπούλου, «Τά έν Έπιβάταις Άρχιγένεια», Βοσπορίς, περίοδος 
Β', έτος α', τεΰχ. 6, Κωνσταντινούπολη 1907, σσ. 85-86 καί 105-121.

Σαράντης Άρχιγένης, ό εθνικός ευεργέτης, καί όσια Παρασκευή, πολιού
χος ’Επιβατών, ’Αθήνα 1938.
— Γύρω στά 1822 «προσελήφθη ώς βοηθός των υπηρετών τής οικίας τού 
Φαναριώτου καθηγητοΰ Λογάδη [ό όποιος τού είπε]: ‘σύ, ώ παΐ, θά γίνης ή 
άρχή τού Γένους’. Καί άμέσως τήν έπομένην ήμέραν τον είσήγαγε ύπό τό 
όνομα Σαράντης Άρχιγένης εις τήν Σχολήν τού Κουροΰ-Τσεσμέ, όπως έλέ- 
γετο τότε ή μεγάλη τού Γένους Σχολή» (βλ. Σ. Άρχιγένης, ο.π., σ. 9).
— ’Ενδιαφέρον παρουσιάζει ό συσχετισμός τοϋ ονόματος με το γένος. Γιά μιά 
λιγότερο ίδεολογικοποιημένη έρμηνεία, σημειώνουμε ότι ιστορικά ό Άρχιγέ
νης υπήρξε διάσημος γιατρός που γεννήθηκε τό 52 μ.Χ. Επομένως, μάλλον τό 
έπάγγελμα προδικάζει τήν έπιλογή του ονόματος.

(2) Άφθονίδη, οικογένεια.
— Γεώργιος Άφθονίδης 1790-1832. Γεννήθηκε στά Βρύουλλα τής ’Ιωνίας. 
Μέγας γραμματεύς τοϋ κοινού των Πατριαρχείων, φιλικός, συνεργάτης τού 
Γρηγορίου Ε\

Μιχαήλ Άφθονίδης, 1798-1882. Γεννήθηκε στά Βρύουλλα. Γραμματέας 
των Πατριαρχείων, υπηρέτησε δεκαέξι πατριάρχες μεταξύ 1818 καί 1882.

Γερμανός Άφθονίδης, 1821-1895. Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη· 
γιος τού προηγούμενου, σιναΐτης μοναχός καί γνώστης τής εκκλησιαστικής 
μουσικής. Έξέδωσε 7α Μετά τήν 'Αλωσιν τού Αθανασίου Κομνηνοΰ 
Ύψηλάντη (1870).
— Γ. Λ. Άρβανιτάκη, «Γερμανός Άφθονίδης, ό τελευταίος των βυζαντινών 
λογίων», ’Επιφυλλίδες, Έπιστήμαι, Τέχναι, 'Ιστορία, τόμ. β', τεΰχ. δ', 
Έλευθερουδάκης, Αθήνα 1929.
— «Ή οικογένεια Μπερεκέτ ύφίστατο μέχρι τής καταστροφής τού 1922 καί 
έξελλήνισε τό όνομά της εις Άφθονίδου» (βλ. Γ. Λ. Άρβανιτάκη, δ.π., σ. 
10).

— Δεν μπορούμε νά προσδιορίσουμε τό πότε άκριβώς έγινε ή μετονομασία.

βιογραφικό, βιβλιογραφία, παράθεμα σχετικό με τήν πράξη τής μετονομασίας άπό μαρτυρίες 
παλαιότερες καί σχόλια: προσπάθεια άναγωγής τοϋ όνόματος στήν πρώτη άρχή του, ταύτιση 
καί έρμηνεία του. Τά σημειώματα αύτά συντάχθηκαν μέ σκοπό νά συνεισφέρουν στήν κατανό
ηση τοϋ συγκεκριμένου θέματος, γι’ αύτό καί ό χαρακτήρας τους είναι έπιλεκτικός: ή μερίκευ- 
ση έπομένως αύτή δέν καλύπτει μέ πληρότητα άναζητήσεις —βιογραφικές, βιβλιογραφικές ή 
άλλες— πού θέτουν ώς αίτημα τή γνώση τοϋ συνόλου.
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Είναι πιθανόν νά συνέβη στά χρόνια του Μιχαήλ Άφθονίδη, μαθητή του Οικονό
μου καί τοΰ Κούμα στή Σμύρνη. (Βλ. Μ. Γεδεών, Μνεία των προ έμοΰ, ’Αθήνα 
1934, σσ. 56-57). Άφοΰ το τουρκόφωνο επίθετο επιβιώνει ώς την καταστρο
φή, στον τόπο προέλευσης τής οικογένειας, πρέπει νά δεχτούμε ότι ό κλάδος 
έκεϊνος πού βρέθηκε στο περιβάλλον τοΰ Πατριαρχείου είχε άναγκαστεϊ νά 
έξελληνίσει σέ προηγούμενα χρόνια το έπίθετό του.

(3) Βασιάδης Ηροκλής (1821-1889).
— Γεννήθηκε στο Δελβινάκι τής Ηπείρου. Σπούδασε στήν Κύζικο μέ δά
σκαλο τον Άρχιγένη καί στήν Κωνσταντινούπολη (Μ. τ. Γένους Σχολή, 
1837) μέ δάσκαλο τον Ν. Λογάδη. ’Ασχολήθηκε μέ τη διδασκαλία, άλλα 
άργότερα άκολούθησε ιατρικές σπουδές στήν Ευρώπη (Παρίσι, Λειψία) καί 
άσκησε το επάγγελμα τοΰ ιατρού. Μέ τήν επιστροφή του στήν Πόλη (1860), 
στάθηκε ό κύριος μοχλός καί έμπνευστής τής ίδρυσης των τοπικών συλλό
γων καί εκπαιδευτηρίων για τήν πραγματοποίηση των μεγαλόπνοων σχεδίων 
του.
— Όδυσσέα Άνδρεάδη, «Βιογραφία Ήροκλή Βασιάδη», Ηπειρωτικά 
Χρονικά, τ. α', παράρτημα α', Γιάννενα 1927, σ. 7.

Κ. Μακρή, ίατροΰ, «Βιογραφία Ήροκλέους Βασιάδου», Ό έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τ. KB ', έτος ΚΘ ' +Λ ', Κων
σταντινούπολη 1891, σ. 22.
— «...οί μέν συμμαθηταί αύτοΰ άπένειμαν αύτω τό έπίθετον Δόλοψ, ώς εκ τής 
Δολοπίας, άρχαίου όνόματος τής ’Ηπείρου, καταγομένω, όπερ αυτός πάντο
τε μετ’ άγανακτήσεως άπέρριπτε, έχρήτο δε έκ σεβασμού προς τήν έκπαιδεύ- 
ουσαν αυτόν σχολήν τω όνόματι Ήροκλής, όπερ κατά τήν τότε επικρατού
σαν συνήθειαν ό καθηγητικός σύλλογος μετά τοΰ σχολάρχου ένί έκάστφ 
των μαθητών άπένεμον, ώς είχε χαρακτήρος καί κλίσεως. Τό όνομα δέ 
Ήροκλής άπέδωκαν τω Βασιάδη ώς περ προοιωνιζόμενοι, ότι ήρωος έργα ό 
τότε μαθητεύων έν τω μέλλοντι έμελλεν έπιτελέσαι καί κλέος άφθιτον εις 
τήν κοινωνικήν παλαίστραν κτήσασθαι». Κ. Μακρή, δ.π., σ. 22.
— Ήροκλής: δωρικός τύπος τοΰ μυθολογικού ηρώα τής άρχαιότητας.

(4) Βαφείδης Φιλάρετος (1850-1933).
Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος, Καστοριάς, Διδυμοτείχου.

— Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη (θρακική καταγωγή). Σπούδασε στή 
Θεολογική Σχολή Χάλκης (1865-1871), όπου καί δίδαξε. Μετεκπαιδεύτηκε 
στή Λειψία- συγγραφέας τρίτομης ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας.
— Βαφείδου Νικολάου, «Ό Μητροπολίτης Ήρακλείας Φιλάρετος Βαφεί
δης», Θρακικά, 5, ’Αθήνα 1934, σσ. 359-364.
— «...Ό Φ. Βαφείδης, κατά κόσμον Χρήστος [...] θειος του ήτο ό μητροπο
λίτης Φιλόθεος Βρυέννιος [...] εις τήν Θεολογικήν σχολήν τής Χάλκης 
προσελήφθη τό 1865 [...] έχειροτονήθη διάκονος, όνομασθείς Φιλάρετος...».
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Β. Σταυρίδη, Ή Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης (1844-1923), τ. Α', 
’Αθήνα 1970, σ. 93.
— Ό Φιλάρετος ήταν "Αγιος τοΰ δγδοου αιώνα, Παφλαγόνας.

(5) Βρυέννιος Φιλόθεος (1835-1917).
Μητροπολίτης Σερρών, Νικομήδειας.

— Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη καί σπούδασε στή Θεολογική Σχο
λή Χάλκης με δάσκαλο τον Κων. Τυπάλδο. Μετεκπαιδεύτηκε στήν Εύρώπη 
(Λειψία, Μόναχο, Βερολίνο). Καθηγητής καί διευθυντής τής Θεολογικής 
Σχολής Χάλκης καί άργότερα τής Μ. τοΰ Γένους Σχολής.
— Κων. Δυοβουνιώτου, άρθρο στή Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια. 

Μ[ανουήλ Γεδεών], «Φιλόθεος Βρυέννιος, μητροπολίτης πρώην Νικο
μήδειας», Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 37, Κωνσταντινούπολη 1917, σ. 132.
— «...ό Φιλόθεος Βρυέννιος, κατά κόσμον Θεόδωρος, έγεννήθη είς Ταταΰλα 
Κωνσταντινουπόλεως [...] είς τήν Ί. Θ. Σχολήν Χάλκης έχειροτονήθη διά
κονος, μετονομασθείς Φιλόθεος (1856). Έλαβε δε ώς άριστεύων παρά τοΰ 
σχολάρχου αύτοΰ Κωνσταντίνου Τυπάλδου, κατ’ άρχαΐον έθος, τό έπώνυμον 
Βρυέννιος». Β. Σταυρίδης, ο.π., σ. 22.
— Το δνομα Βρυέννιος παραπέμπει στήν έπιφανή βυζαντινή οικογένεια στρα
τηγών καί θεολόγων (9ου-14ου αιώνα).

(6) Γλύκας Νικηφόρος (1819-1896).
Μητροπολίτης Ίμβρου.

— Γεννήθηκε στό χωριό Γλυκύ τής Ίμβρου. Σπούδασε στή Θεολογική Σχο
λή Χάλκης με δάσκαλο τόν Κωνσταντίνο Τυπάλδο καί έπειτα δίδαξε στήν 
ίδια αυτή σχολή καθώς καί στήν Πατριαρχική Σχολή τοΰ Κάιρου. Τό 1856 
ίδρυσε στήν Ίμβρο τό πρώτο έλληνικό σχολείο καί άργότερα τήν Κεντρική 
Ελληνική Σχολή τής Ίμβρου. Σπούδασε στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί 
στό Παρίσι, ταξίδεψε στήν Κωνσταντινούπολη καί τή Σμύρνη. Δημοσίευσε 
’Εκκλησιαστικούς Λόγους καί 'Ομιλίες.
— Μελίτωνος Καρά, Ή νήσος Ίμβρος, Θεσσαλονίκη 1987, σσ. 176,287 κ.ά. 
«'Ο Μητροπολίτης Μηθύμνης Νικηφόρος Γλύκας» (άγγελτήριο θανάτου), 

’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 15, άρ. 52, Κωνσταντινούπολη 1895-1896, 
σ. 412.
— «...'Ο Νικηφόρος, κατά κόσμον Νικόλαος Γλύκας, έγεννήθη τό 1819 είς 
χωρίον Γλυκύ τής Ίμβρου έκ γονέων Παναγιώτου καί ’Αργυρής...». Β. 
Σταυρίδης, δ.π., σ. 28.

— Το δνομα Γλύκας παραπέμπει στο θεολόγο καί χρονογράφο τοϋ 12ου αιώνα 
Μιχαήλ Γλυκά, έκπρόσωπο τής δημώδους παιδείας στα βυζαντινά χρόνια. Το 
υπόστρωμα τοΰ ονόματος τής γενέθλιας πόλης δεν άναιρεϊ τή δυνατότητα συν
δήλωσης καί άλληλοεπικάλυψης δύο διάφορων στοιχείων στο ίδιο έπώνυμο. Τό
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«Νικηφόρος», έκτος άπό βυζαντινό όνομα, χρησιμοποιήθηκε στήν άρχαιότητα 
ώς προσωνύμιο διαφόρων θεοτήτων άλλα καί βασιλιάδων.

(7) Εόθυβούλης Κωνσταντίνος (1815-1859).
Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στο Βόσπορο (χιώτικη καταγωγή). 

Σπούδασε στή Μ. τ. Γένους Σχολή μέ δάσκαλο τον Ν. Λογάδη. TÒ 1839 
μετεκπαιδεύτηκε στήν ’Αθήνα καί άργότερα στο Παρίσι. ’Από τό 1845 δί
δασκε στήν Πόλη, στή Σχολή τοΰ Γένους, φιλοσοφία καί μαθηματικά. ’Εκ
δότης διαφόρων συγγραμμάτων, μεταξύ των όποιων καί μιας άρχαιοπρεποϋς 
μετάφρασης τής Γεωγραφίας τού Μελετίου (1853). Βλ. Γκίνη-Μέξα, Βιβλιο
γραφία..., άρ. 5955.
— Για τά έργα τοΰ Εύθυβούλη, βλ. Γκίνη-Μέξα, δ.π., άρ. 4652 (1847), 4888 
(1848), 4924 (1849), 5495 (1852).
— «...Τό δε όνομα Εόθυβούλης έδόθη εις αυτόν ύπό τοΰ Νικολάου Λογάδου, 
διευθυντοΰ τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής τής Ξηροκρήνης (Κουρού-τσε- 
σμέ), όταν έμαθήτευσεν εις αυτήν...» (άρθρο τοΰ Θ. Β.[ελλιανίτη] στή Μ.Ε. 
Ε.).

«...τόν Κωνσταντίνον Εύθυβούλην, πραγματικώς δέ Καβείρην...». Μ. Γε- 
δεών, Μνεία..., σ. 15.

(8) Ζυγαβηνός Γρηγόριος (;-1910).
Τόπος γέννησης άγνωστος. Πιθανολογοΰνται ή Χίος, ή Σκύρος ή ή Κύμη 

τής Εύβοιας. ’Αποφοίτησε τό 1863 άπό τή Θεολογική Σχολή Χάλκης καί 
συνέχισε άνώτερες σπουδές στό Κίεβο. Έπιστρέφοντας δίδαξε στή Θεολο
γική Σχολή Χάλκης καί άπό τό 1884 διορίστηκε εκκλησιαστικός προϊστά
μενος τής έλληνικής κοινότητας στή Μασσαλία. ’Εκδότης τοΰ περιοδικοΰ 
Ό ’Εξηγητής των Γραφών (Μασσαλία 1889-1896).
— «...ό ’Απόστολος Μέξης ονομάζει τοΰτον, σπουδαστήν όντα εν τή σχολή 
τής Χάλκης, Γρηγόριον Ίωάννου Σκυριανόν ή καί Σταυρινόν, μετονομα- 
σθέντα, κατ’ άρχαΐον έθος, εις Ζυγαβηνόν...». Β. Σταυρίδης, δ.π., σσ. 82-83.
— Τό επίθετο Ζυγαβηνός παραπέμπει στον Ευθύμιο Ζυγαβηνό, Βυζαντινό 
Θεολόγο τοΰ 11ου/12ου αιώνα, υπερασπιστή τής ορθοδοξίας κατά των αιρέ
σεων.
(9) Ήρόφιλος ’Αθανάσιος (;-1859).

Γιατρός, Κωνσταντινουπολίτης. Κινήθηκε στό περιβάλλον τοΰ Πατρι
αρχείου καί συνδέθηκε μέ τόν Κωνστάντιο Α'. Ό Μανουήλ Γεδεών τόν 
άναφέρει ώς συνομιλητή στις συζητήσεις τοΰ πατριάρχη μέ τόν Κωνσταντί
νο Οικονόμο, τόν Κωνσταντίνο Τυπάλδο καί τόν Μισαήλ Άποστολίδη.
— Μ. Γεδεών, δ.π., σ. 152.
— Τό έπίθετο Ήρόφιλος παραπέμπει στό γιατρό Ήρόφιλο άπό τή Χαλκηδό
να, πού έζησε στήν ’Αλεξάνδρεια γύρω στό 300 π.Χ.
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(10) Ίάλεμος Όδυσσέας (;-1899).
Γεννήθηκε στή Λέσβο άλλά έδρασε ώς δημοσιογράφος στην Κωνσταντι

νούπολη, ’Αθήνα καί ’Ιταλία, οπού διετέλεσε καί πρόξενος. Άντιοθωνικός, 
άντισλαβιστής, στάθηκε πολέμιος τής Μεγάλης ’Ιδέας άλλα καί ύπέρμαχος 
τής έλληνικής γλώσσας.
— Έλλη Σκοπετέα, Το πρότυπο βασίλειο καί ή μεγάλη Ιδέα. Όψεις του 
έθνικου προβλήματος στήν Ελλάδα (1830-1880), ’Αθήνα 1988, σ. 333, όπου 
άναδημοσιεύεται καί άρθρο τής εφημερίδας Ή ’Ελπίς της 2.7.1863.
— Ό Μ. Γεδεών μνημονεύει διάφορα λογοπαίγνια σχετικά με τό «Ίάλεμος», 
άλλά δέν άναφέρει τό πραγματικό του όνομα (Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα 
Χρονογράφου, 1800-1913, ’Αθήνα 1932, σσ. 20-21).
— Τό έπίθετο θυμίζει τή λέξη ίάλεμος ( = θρήνος, πένθιμη ώδή). Ό Ίάλεμος 
στή μυθολογία ήταν γιος τής νύμφης Καλλιόπης καί τοΰ ’Απόλλωνα.
(11) Καλλίφρων Βασίλειος (1819-1891).

Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Ή καταγωγή του ήταν άπό τό Βό
λο. Τό 1839 τελείωσε τή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή καί εργάστηκε πρώτα ώς 
δάσκαλος σέ ένοριακές σχολές τής Πόλης καί άργότερα στήν ίδια τή Μ. τ. 
Γένους Σχολή (1848-1891). ’Εκδότης τής ’Εκκλησιαστικής Έπιθεωρήσεως 
καί τοΰ ’Ανατολικού Άστέρος (1861-1890) στήν Πόλη.
— Ν. Θ. Μπουγάτσος, άρθρο στή Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαί
δεια.

Μ. Γεδεών, άρθρο στή Μ.Ε.Ε.
— «'Ο πατέρας του Καλλίφρονος Δημήτριος Ταχτακούλας έγεννήθη έν Βό- 
λφ...». Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου, σ. 81.

(12) Κεραμεύς-Παπαδόπουλος ’Αθανάσιος (1856-1912).
Γεννήθηκε στή Δράκεια τής Θεσσαλίας· γιος κληρικού. Σπούδασε στο 

Άδραμύττι (;), στις Κυδωνιές καί στή Σμύρνη. ’Εργάστηκε ώς επιμελητής 
τοΰ Μουσείου καί τής Βιβλιοθήκης στή Σμύρνη καί άργότερα (1881) συνέ
χισε τίς έρευνές του στήν Κωνσταντινούπολη, στά Ιεροσόλυμα καί στήν 
Πετρούπολη (1892), έκδίδοντας παράλληλα μεσαιωνικά κείμενα.
— Μιχ. Άργυροπούλου (Ρήγα Ραγιά), Χρονικά τής ’Ανατολής, τ. Α', ’Αθή
να 1944, σσ. 199-200.
— «Τό παρώνυμόν του Κεραμεύς προσέλαβεν ό Άθαν. Παπαδόπουλος εις 
Σμύρνην όταν ήρχισε νά πρωτοφανερώνεται ή προς τά άρχαΐα πνευματική 
έξόρμησίς του. Παπαδόπουλοι πολλοί οί άπό-παπάδες πατέρες! Θά ήτο ένας 
άπό τούς πολλούς άδιάγνωστος [...]. Έχρειάζετο λοιπόν έπεξήγησις, ξεχω- 
ρισμός, ίδιωνυμία [...]. Καί ή άκουστή άπό τά όνόματα καί άλλων περασμέ
νων λογίων προσωνυμία ‘Κεραμεύς’ με τήν ήχηράν κατάληξίν της πού τόν 
έπλησίαζε καί αυτή προς τά περασμένα καθώς τά έπροπαγάνδιζε μισόν αιώ
να προτήτερα, καί ό Φιρμΐνος Διδότος εις τάς Κυδωνιάς, θά έσκίαζε σιγά-σι-
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γά τήν πεζότητα του οικογενειακού επωνύμου χωρίς να το άπαλείψει όλο- 
κληρωτικά. Έτσι καί αύτεκλήθη μίαν ήμέραν ‘Κεραμεύς’. Δέν έχρειάζοντο 
τότε εις τήν ’Ανατολήν δικαστικοί ή διοικητικοί δι’ αύτό διαδικασίαι». Μιχ. 
Άργυροπούλου (Ρήγα Ραγιά), δ.π., σ. 204.

«...’Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς, το πρότερον Κεραμιδάρης...». 
Μ. Γεδεών, Μνεία..., σ. 446.
(13) Κοπάσης Άνδρέας (1856-1912).

Γεννήθηκε στήν Κρήτη. Σταδιοδρόμησε ώς υπάλληλος τής τουρκικής 
κυβέρνησης. Μέ τήν κρητική επανάσταση έφυγε για τήν Κωνσταντινούπο
λη όπου κινήθηκε στο περιβάλον τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου. 
Μέλος τού Πατριαρχικού συμβουλίου, φίλος τού Πατριάρχη Κωνσταντίου 
Ε', «μέγας ρήτωρ», κυβέρνησε αυταρχικά τή Σάμο ώς ήγεμόνας της, άπό τό 
1907 καί μετά. Τό 1899 έξέδωσε τό έργο «Γενικοί γνώσεις έκ τής Χριστιανι
κής ’Αρχαιολογίας». Εισηγητής τής έσπεράντο στή Σάμο.
— «...ό περί πάντων καί άλλων τινών γράψας Άνδρέας Κοπάσης (Άνδρου- 
λιδάκης, προ τής εις Κωνσταντινούπολή μεταφοράς αυτού...)». Μ. Γεδεών, 
Εκκλησιαστική Γραμματολογία. Πανελλήνιον Λεύκωμα ’Εθνικής 'Εκα
τονταετηρίδας, ’Αθήνα 1925, σ. 114.

«...καί ό έκ Κρήτης όπωσδήποτε φυγών Άνδρουλιδάκης καί έλθών δ’ είς 
Κωνσταντινούπολη/ Κοπάσης». Μ. Γεδεών, Ά πόση με ι ώματα..., σ. 194.

(14) Λάσκαρις ’Αλέξανδρος (περίπου 1835-1869).
Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης.

Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε στή Θεολογική Σχολή 
τής Χάλκης, άπ’ όπου άποφοίτησε τό 1855. Μετεκπαιδεύτηκε στή Ρωσία καί 
μέ τήν έπιστροφή του άνέλαβε τή διεύθυνση τής Μ. τ. Γ. Σχολής έως τή 
χειροτονία του (1864). 'Υπήρξε ιεροκήρυκας δόκιμος τού Πατριαρχικού να
ού. Μετέφρασε τήν ’Επιτομή τής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας άπό τά ρωσι
κά.
— «...εϊχεν έπώνυμον Κατρακύλας άλλά ό σχολάρχης Κωνσταντίνος Τυπάλ- 
δος έδωκεν αύτω, κατά τήν παλαιάν προ τού 1870 συνήθειαν, έπώνυμον 
Λάσκαρις». Μ. Γεδεών, Μνεία..., σ. 461.
— Τό ονομα Λάσκαρις παραπέμπει στή Βυζαντινή οικογένεια στρατηγών καί 
λογίων τοΰ 13ου αιώνα.
(15) Λάτρης 'Ικέσιος (1799-1881).

Γεννήθηκε στή Σμύρνη (καταγωγή κρητική). Μαθήτευσε στό Φιλολογι
κό Γυμνάσιο μέ δασκάλους τον Οικονόμο καί τόν Κούμα. Σπούδασε ιατρική 
στή Γαλλία, όπου καί τόν βρήκε ή έλληνική έπανάσταση. Τότε ήρθε στήν 
Ελλάδα καί πήρε ένεργό μέρος στον άγώνα. Άπό τό 1863 ώς τό τέλος τής 
ζωής του έδρασε στή Σμύρνη δημοσιογραφώντας καί άσχολούμενος μέ τά 
κοινά.
— Μιχ. Άργυρόπουλου, δ.π., σσ. 63-74.
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Ίκεσίου Λάτρη, Άγωνιστοΰ καί πολίτικου άμέμπτως εθνωφελούς, Σύν
τομος βιογραφία, ’Αθήνα 1873, σσ. 1-24.

Νέα Πανδώρα, στ', ’Αθήνα 1854-1855, σ. 456. [Βιβλιοκρισία γιά το έργο 
του Λάτρη = Εύθύφρονος, Πανελληνίς],

Σ. Μακρυμίχαλου, «Τό Παναρμόνιον καν οί συντάκτες του», Ό Έρανι- 
στής, έτος Στ', τεΰχ. 34-36, ’Αθήνα 1968.
— Το επίθετο Λάτρης εχει σχηματιστεί προεπαναστατικά, το 18ο αιώνα, άπό 
τούς Κρήτες προγόνους του. Τό βαφτιστικό του σχετίζεται μέ τήν έπαγγελμα- 
τική του ιδιότητα: άνήκει σε Σμυρναϊο ιδρυτή ιατρικής σχολής στη γενέτειρά 
του τον Ιο αι. μ.Χ. ’Αρχαίο είναι καί τό ψευδώνυμο πού έπιλέγει γιά νά 
υπογράψει ορισμένα άπύ τά δημοσιεύματά του: Εύθύφρων.

(16) Μάγνης ’Ιωσήφ (1800-1871).
Γεννήθηκε στή Μαγνησία άλλά μεγάλωσε στή Σμύρνη. Σπούδασε στο 

Γυμνάσιο τής Χίου μέ δάσκαλο τό Νεόφυτο Βάμβα. Ή επανάσταση τοΰ 1821 
τον βρήκε εκεί μαθητή. Στρατολογώντας εθελοντές γιά τον άγώνα κατέβηκε 
στήν Ελλάδα ('Ύδρα, Πελοπόννησο), όπου καί παρέμεινε (1831). ’Αργότε
ρα, άφοΰ περιηγήθηκε τήν Ευρώπη (Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία), εγκατα
στάθηκε στή Σμύρνη όπου ίδρυσε τυπογραφείο καί βιβλιοπωλείο καθώς καί 
τό πρώτο παρθεναγωγείο. Δημοσιογράφος καί εκδότης εφημερίδων καί πε
ριοδικών.
— Μιχ. Άργυρόπουλου, ο.π., τ. Α', σ. 75.
— «...τό όνομα τοΰ πατρός του ήτο ’Αναστάσιος Κοντζάντογλου [...]. Τό 
έπώνυμον Μάγνης προσέλαβεν εις τήν Χίον όταν έσπούδαζεν υπό τόν διά- 
σημον Νεόφυτον Βάμβαν...», ο.π., σσ. 75-76.
— Το όνομα Μάγνης παραπέμπει απλώς στον τόπο καταγωγής.

(17) Μουσοϋρος Ταγκός (πριν άπό τό 1820-;).
Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη· γιος τοΰ Στεφάνου Μουσούρου. 

Τόν βρίσκουμε μαθητή στή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή πριν τό 1830. Υπήρ
ξε ειδήμονας τής τουρκικής γλώσσας καί άπό τό 1867 μέλος τοΰ συμβουλίου 
τοΰ κράτους. ’Ασχολήθηκε μέ τή δημοσιογραφία.
— «...ήρξατο έκδιδόμενος [...] έλληνιστί ό ‘’Οθωμανικός Μηνύτωρ’ (1835). 
Συντάκτην είχεν, ώς ήκουσα, τόν Ίωάννην = Γιάγκον = Μουσοΰρον, Ταγκόν 
ώς ύπέγραφεν εαυτόν, άρχαΐον προ τοΰ 1830 μαθητήν τής Μ. τ. Γένους 
Σχολής ύπό τόν Λογάδην». Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα..., σσ. 49-50.
— Τό όνομα Ταγκός άνήκει στον θρυλικό Ούγγρο ηρώα ’Ιωάννη Ούνυάδη 
(14ος-15ος αί.), πού ένώνοντας λαούς φυλετικά διαφορετικούς, έπιτέθηκε κατά 
των Τούρκων νικηφόρα.
(18) Μυστακίδης Βασίλειος (1859-1933).

Γεννήθηκε τό 1859 στήν Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε στή Μεγάλη του
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Γένους Σχολή, άπ’ όπου άποφοίτησε το 1876. Εργάστηκε ώς σχολάρχης 
στή Φνλιππούπολη, τήν Καισαρεία, τή Θεσσαλονίκη καί τή Μεγάλη τοΰ 
Γένους Σχολή. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί στή Γερ
μανία. Βιβλιοφύλακας καί έπιμελητής τοΰ Αύτοκρατορικοΰ ’Οθωμανικού 
Μουσείου στήν Πόλη, πήρε μέρος σε άνασκαφικές άρχαιολογικές άποστο- 
λές στήν Τροία. Δημοσίευσε πλήθος σχολικά εγχειρίδια καί μελέτες καλύ
πτοντας ένα εύρύ φάσμα ιστορικών άναζητήσεων.
— Ν. Έλεοπούλου, «Βασίλειος Μυστακίδης», Δελτίον Μεγαλοσχολιτών, 
’Ιανουάριος 1940, σσ. 50-55.

— Το δνομα Μυστακίδης προέρχεται άπό το τουρκικό Πηγικλίογλου > Πηγη- 
κλόγλου, πού σημαίνει Μουσάτος. 'Ο Φίλιππος ’Αριστόβουλος στο σώμα των 
επιστολών του σημειώνει κάπου: «ό ύμέτερος κύριος Πηγηκλόγλους (Μυστακί
δης)». Αύτά το Νοέμβριο τοΰ 1890, σέ γράμμα πού άπευθύνει στο διευθυντή 
τής 'Ιερατικής Σχολής, στή μονή Τίμιου Προδρόμου (Ζιντζίντερε) Βασίλειο 
Ίωαννίδη. Ή τουρκογενής λοιπόν προσφώνηση ισχύει ώς τα τέλη τοϋ 19ου αί. 
στήν Καππαδοκία: Μυστακίδης = Πηγηκλόγλους. Δυστυχώς, ή περαιτέρω ταύ
τιση στάθηκε άδύνατη. Σημειώνουμε έδώ άπλώς ότι, το 1916, ό Dawkins στο 
έργο του Modern greek in Asia Minor τον άποκαλει «Μουστακίδη». Έχοντας ό 
ίδιος περιηγηθεϊ τήν Καππαδοκία, βρίσκεται κοντύτερα στήν προφορική άπό- 
δοση του ονόματος καί όχι στή λόγια, έπεξεργασμένη έκδοχή του.

(19) Σχολάριος Γεννάδιος (1840-τέλος 2θοΰ;).
Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη. TÒ 1854 άποφοίτησε άπό τή Θεο- 

λογική Σχολή Χάλκης. 'Ιεροκήρυκας επί σαράντα χρόνια στήν Πόλη, χει
ροτονήθηκε επίσκοπος Χαριουπόλεως (1867-1894). Άνατύπωσε στή Σμύρνη 
(1861) τήν ’Εκκλησιαστική Ιστορία τοΰ Κομμητδ.
— Μ. Γεδεών, Μνεία..., σσ. 145-146.

Β. Σταυρίδης, δ.π., σ. 146.
— «...Γενναδίου Σχολαρίου, πραγματικώς δε Σωτηριάδου...». Μ. Γεδεών, 

’Εκκλησιαστική Γραμματολογία, Π.Λ.Ε.Ε., σ. 10.
— Το όνομα, άτόφιο, παραπέμπει στον πρώτο πατριάρχη μετά τήν "Αλωση 
(f 1468). Σημειώνουμε έδώ, γιάτόν ενδεχόμενο συμβολισμό πού έμπεριέχεται 
στήν έπιλογή τοϋ ονόματος, πώς αύτός ό «αύθεντικός» Σχολάριος ύπήρξε καί ό 
συντάκτης τοΰ πρώτου βιβλιογραφικά γνωστού καραμανλίδικου κειμένου (έκ
δοση 1584). Τό πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Κουρτέσης.
(20) Τανταλίδης Ήλίας (1818-1876).

Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη (καταγωγή κρητική). Σπούδασε στή 
Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή (1830) καί άργότερα στή Σμύρνη. Ποιητής, εργά
στηκε ώς οικοδιδάσκαλος πρώτα, καί τό 1840 γράφτηκε στό Πανεπιστήμιο. 
’Αθηνών. ’Επιστρέφοντας, τό 1844, διορίστηκε καθηγητής στή Θεολογική 
Χάλκης καί παρέμεινε στή θέση αυτή ώς τό τέλος τής ζωής του.
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— Ματθαίου Παρανίκα, «Βίος Ήλία Τανταλίδου», Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΔ', 1892-3, 
Κωνσταντινούπολη 1895, σσ. 15-26.
— «...Άνδρέας ό πατήρ αυτού, γεννηθείς έν Κρήτη (‘κ’ ήταν οί παππούλη
δες του τσή Κρήτης δραγουμάνοι’), νύκτωρ έκεϊθεν άνεχώρησεν, έλθών εις 
Κωνσταντινούπολη? —έν Φαναρίω— όπου έγεννήθη το 1818, δ Ήλίας, 
Τρανταλιδάκης το έπώνυμον, δπερ έξελλήνισεν εις Τανταλίδην ό Διδάσκα
λος αύτού, επί βραχύν χρόνον, Λογάδης». Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα..., σ. 
98.
— Το δνομα Τανταλίδης παραπέμπει στήν έλληνική μυθολογία: Τανταλίδες 
ήσαν οί άπόγονοι τού βασιλιά Ταντάλου, ό όποιος έδρευε στο όρος Σίπυλο τής 
Φρυγίας.

(21) Ύπερίδης Γεώργιος (1859-μετά τό 1922).
Γεννήθηκε στή Σμύρνη καί ασχολήθηκε με τή δημοσιογραφία. Εκδότης 

τού περιοδικού Βίων καθώς καί βυζαντινών καί νεοελληνικών Άναλέκτων 
(1876-9) καί συνδιευθυντής τής ’Αμάλθειας (1882-1922). Συγγραφέας μυθι
στορημάτων, ποιημάτων άλλα καί ιστορικής μελέτης γιά τή Σμύρνη (1903).
— «...μεταβολήν τού ονόματος του έκαμε τήν αυτήν περίπου έποχήν [ένν. μέ 
τον Κεραμέα] καί ό έπίσης άρχαΐζων νεώτερός του Γεώργ. Κ. Ύπερίδης [...]. 
Ό πατέρας του, ένας πατριώτης έπαγγελματίας, ώνομάζετο Περπέρογλους. 
Ό υιός δέν ήμπορούσε να δεχθή δΓ δλον του τον βίον τήν κατάληξιν πού 
τού προσεκόλλησεν ή τυραννία. Καί άφού δέν τού ήτο δυνατόν νά καταλύση 
αύτήν, έλευθερώνετο αύτόβουλα άπδ έκείνην». Μιχ. Άργυρόπουλου, δ.π., σ. 
204.
— Τό δνομα Ύπερίδης θά μπορούσε να συσχετιστεί μέ τον άττικδ ρήτορα τού 
5ου αιώνα Υπερείδη, τής άντιμακεδονικής μερίδας. Είναι προφανές δτι άναζη- 
τήθηκε δνομα ήχητικά συγγενές μέ τό Περπέρογλου, γιά νά παραχθεϊ τό έλλη- 
νικότατο Ύπερίδης.

(22) Φιλαλήθης ’Ιωάννης (1808-1888).
Γεννήθηκε στά Μουδανιά τής Βιθυνίας. Σπούδασε στή Μεγάλη τού Γέ

νους Σχολή, άπ’ οπού άποφοίτησε τό 1827. Εργάστηκε ώς δάσκαλος στήν 
Άρτάκη καί στον Αίνο, καί τό 1834 συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπι
στήμιο Αθηνών. ’Από τό 1840 ώς τό τέλος, περίπου, τής ζωής του, δίδαξε 
στή Μεγάλη τού Γένους Σχολή.
— Γρηγ. Σ. Ίωσηφίδου, «Ό διδάσκαλος τού Γένους ’Ιωάννης ό Φιλαλή
θης», Ξενοφάνης, Ζ', ’Αθήνα 1910, σσ. 11-12.
— «...Έπωνυμεϊτο ’Ορφανός, πατέρα έχων Άνδρέαν, εΰπορον κτηματίαν. 
Έδιδάχθη έν τή Σχολή τού Γένους μέχρι τού 1825 υπό Σαμουήλ Κύπριον καί 
Νικόλαον Λογάδην όστις έδωκεν αύτώ τό έπώνυμον Φιλαλήθης». Μ. Γεδε
ών, Άποσημειώματα..., σ. 90.
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— Το ονομα Φιλαλήθης χρησιμοποιήθηκε στην άρχαιότητα καί ώς έπίθετο του 
Δία.

(23) Χουρμούζης Μιχαήλ (1804-1882).
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη (καταγωγή έλλαδίτικη: Κρήτη ή 

Στερεά). Μέ τήν επανάσταση του 1821 κατέβηκε στήν Ελλάδα καί άναμί- 
χθηκε ενεργά στον άγώνα· εκλέχθηκε άργότερα καί βουλευτής. Έπιστρέ- 
φοντας στήν Κωνσταντινούπολη μπήκε στήν υπηρεσία τού τουρκικού κρά
τους ασχολούμενος παράλληλα μέ τή δημοσιογραφία, τή συγγραφή θεατρι
κών έργων καθώς καί ιστορικών μελετών.
— Τάσου Λιγνάδη, Ό Χουρμούζης, ιστορία καί θέατρο, ’Αθήνα 1986.

Δ. Σπάθης, «Ή άκτινοβολία τού Χουρμούζη καί ή παρουσία του στο 
βουλγαρικό θέατρο τού 19ου αιώνα», Πολίτης, τ. 54, ’Αθήνα 1982.
— «...έλέγετο Χουρμούζιος Τριανταφύλλου ώς αύτός ούτος εϊπέ μοι καίτοι οί 
φίλοι έπεσκέπτοντο αυτόν τή 8η νοεμβρίου ώς δήθεν Μιχαήλ...». Μ. Γεδεών, 
Άποσημειώματα..., σσ. 31-32.

— «...Τό ονοματεπώνυμό του ήταν Χουρμούζιος Τριανταφύλλου, κυρίως 
όμως χρησιμοποιούσε ώς ονόματα τό ‘Μιλτιάδης’ καί τό ‘Μιχαήλ’, ενώ τό 
‘Χουρμούζης’ κατάντησε μέ τον καιρό έπώνυμο. Μέ τό πρώτο ιστορικό πο
λεμικό όνομα τον συναντούμε να υπογράφεται κατά τή διαμονή του στήν 
Ελλάδα, ενώ τό δεύτερο βιβλικό πολεμικό όνομα τόν συντρόφευε στόν 
γενέθλιο τόπο». Τ. Λιγνάδης, δ.π., σ. 15.
— Το Χουρμούζης ώς έπίθετο υπήρχε πρίν τό έπιλέξει ό Χουρμούζιος Τριαν- 
ταφύλλου: άνήκε σέ άξιωματούχους των κύκλων του Πατριαρχείου. Το έπίθετο 
Χουρμούζης παραπέμπει σέ ρίζα περσική: ονομα βασιλέων Σασσανιδών 
(Hürmüzd). Επίσης καί ή ονομασία του πλανήτη Δία, στήν άστρονομία.

III. Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ: Ο ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑ

Όπως υπογραμμίστηκε, στήν Καππαδοκία τά φαινόμενα τού έξελληνι- 
σμού καί έξαρχαϊσμοΰ τών ονομάτων δέν είναι φαινόμενα αύτοφυή. ’Αποτε
λούν μια επιλογή πού είσάγεται στήν ένδοχώρα άπό τούς λογίους πού έχουν 
μεταναστεύσει —συνήθως προσωρινά— στήν Πόλη, στή Σμύρνη, στήν 
’Αθήνα20. Για να σχηματίσουμε μια ιδέα τού ρεύματος τής έσωτερικής μετα
νάστευσης τών Καππαδοκών στα χρόνια αύτά προς τή βασιλεύουσα, θά 
μπορούσαμε, παραφράζοντας τόν Émile Kolodny, να ύποστηρίξουμε ότι ή

20. Émile Kolodny, Ή Σαμοθράκη στις όχθες του Νέκαρ — "Ελληνες μετανάστες στήν 
Στουτγάρδη, ’Αθήνα 1985, σ. 14.
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πραγματική Καππαδοκία δέν βρίσκεται στήν Καππαδοκία άλλα στήν Κων
σταντινούπολη21.

Τό εκπαιδευτικό προσωπικό τών σχολείων τής μικρασιατικής περιφέ
ρειας διαμορφώνεται εκεί, όταν δέν στέλνεται απευθείας άπό τον έλλαδικό 
χώρο. Ή Καππαδοκία στερείται οργανωμένου εκπαιδευτικού δικτύου. Ή 
παιδεία πού παρέχεται έπιτόπου είναι ή απολύτως στοιχειώδης —κάποιες 
εξαιρετικές περιπτώσεις δέν μεταβάλλουν τή γενική εικόνα—, περιπτώσεις 
πού σχετίζονται μέ τή συμβολή τού κλήρου στή διάδοση τής παιδείας, όταν 
άκόμα τά γράμματα έκπορεύονταν άπό τήν εκκλησία. Οί πληθυσμοί αύτοί, 
ως τά μέσα τού περασμένου αιώνα τουλάχιστον, βιώνουν μιά δισυπόστατη 
ταυτότητα, όντας όθωμανοί ύπήκοοι, γλωσσικά τουρκόφωνοι στήν πλειο- 
ψηφία τους, άλλά θρησκευτικά χριστιανοί ορθόδοξοι. Ό κοινός παρονομα
στής λοιπόν έδώ δέν είναι τό στοιχείο τό εθνικό άλλά τό θρησκευτικό. Μέ τό 
σύνθημα τής μεγάλης ιδέας, τής όποιας μιά πτυχή ήταν καί ό έκπολιτισμός 
( = έξελληνισμός) τής ’Ανατολής, οί κάτοικοι τών άπομακρυσμένων κοιτί
δων, αύτάρκεις ως τότε μέσα στό χώρο τής ορθοδοξίας, καλούνται ξαφνικά 
νά αύτοπροσδιοριστοΰν έθνικά, ένστερνιζόμενοι τίς άξιες τού έλλαδικοΰ 
κρατιδίου. 'Ο έσωστρεφής κόσμος τής ’Ανατολής ύποχρεώνεται νά έπιτελέ- 
σει τό πέρασμα άπό ένα οικουμενικό ιδεώδες σέ έναν κόσμο διαστρωματωμέ- 
νο μέ βάση τό στοιχείο τού εθνισμού: οί ιστορικές άδράνειες είναι παρού
σες.

Ή υιοθέτηση ενός ελληνικού, καί μάλιστα άρχαιοελληνικοΰ, ονόματος 
έχει ιδιαίτερο ιδεολογικό έκτόπισμα στό τουρκόφωνο περιβάλλον. Βρίσκε
ται μέσα στό ρεύμα μιας ολόκληρης άναγεννητικής προσπάθειας τών λογίων 
τής μακρινής αύτής γής, οί όποιοι διαμορφωμένοι στά μεγάλα κέντρα παι
δείας τής έποχής καί έχοντας άποκτήσει συνείδηση τού εθνικού προβλήμα
τος, εργάζονται μέ κάθε τρόπο προς τήν κατεύθυνση τής διάδοσης τών ελλη
νικών γραμμάτων. Ή έξαφάνιση τής τουρκόληκτης στιβάδας καί ή άντικατά- 
στασή της άπό ένα άρχαιοελληνικό ή άπλώς ελληνοπρεπές επίθεμα ευθυ
γραμμίζει τόν φορέα του μέ τά κελεύσματα τού εθνικού κέντρου.

Ή πρώτη ιστορική μνεία πού συναντάμε άνήκει σέ έναν καππαδοκικής 
προέλευσης λόγιο πού σταδιοδρόμησε στή Σμύρνη καί στήν Πόλη δίχως νά 
επιστρέφει στή γενέτειρα, στό χωριό Έντιρλίκ. 'Η στάση του δέν άπηχεΐ 
γενικότερες τάσεις τού τόπου του, τής ιδιαίτερης πατρίδας του —είναι πρω
τοπόρος. Πρόκειται γιά τόν Άβράμιο 'Ομηρόλη, «τόν πρώτο διανοούμενο

21. 'Ο Σεραφείμ Ρίζος άναφέρεται στό δάσκαλο της Συνάσου, πού δίπλα στό χριστιανικό 
όνομα κάθε παιδιού πρόσθετε καί ενα άρχαΐο. Ό ΐδως παρατηρεί δτι τά άρχαιοελληνικά 
όνόματα άρχισαν νά έρχονται στήν Καππαδοκία του 19ου αιώνα άπό τήν Πόλη. Τό άναφέρει ό 
Φ. Δ. Άποστολόπουλος, «Τά βαπτιστικά...», Δελτίο Κ.Μ.Σ., 1, ’Αθήνα 1977, σ. 93 (ύποσημείω- 
ση).
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τής συγχρόνου Καππαδοκίας», όπως τον χαρακτηρίζει ό Εμμανουήλ Τσα- 
λίκογλου22.

Γεννημένος τό 1799, μαθητής του Κούμα καί τοϋ Οικονόμου στή Σμύρνη, 
ανήκει στον εύρύτερο κοραϊκό κύκλο23. Τό 1834 τόν βρίσκουμε διευθυντή 
τής Εμπορικής Σχολής, στή Χάλκη. ’Ακριβώς πριν μεταφερθεΐ εκεί γράφει 
άπό τή Σμύρνη στον μαθητή του, Χρήστο Νικολαΐδη-Φιλαδελφέα, τόν μετέ- 
πειτα εκδότη:

Εις δε τό περί έπωνυμίου ένθυμήθης βέβαια Γοργίαν Λυσανίου 
(Γεώργιον Λασάνην), Βενθύλον (Μπενιζέλον), Εύλάμπιον (Ναλπάντο- 
γλουν) κτλ. άλλ’ ’ίσως δεν διέφυγε τόν νουν σου ότι τό οικογενειακόν 
μας είναι 'Ομηρλόγλης. Δεν έχει κανείς τήν άδειαν νά βίψη ή χαρίση 
άπό ίδικά του έν λ καί έν γ, ένω άλλοι λαμβάνουν ολόκληρα ξένα ή νέα 
έπωνύμια; ύπεγραφόμην Καισαρεύς έως τώρα, διότι οΰτω μ’ έγνώριζε 
καί μέ ώνόμαζεν ή Σμύρνη, τό αυτό όμως νά βαλθή καί εις τύπον, καί 
νά μέ άκολουθήση παντού, δεν τό εΰρισκες εύλογον βέβαια- ένω πολλά- 
κις μεταξύ των Ευρωπαίων έφάνη πολύ άνοστον, καί όχι ελεύθερον 
άπό υποψίαν τό νά φαίνωμαι ότι δέν έχω, ή νά μή λέγω τό τής οικογέ
νειας μου όνομα. Τό αύτό, άν θέλης, κάμε καί σύ άπό τώρα, διά νά μή 
άπαντήσης τάς αύτάς δυσκολίας ύστερον. Διότι τό πατρωνυμικόν ώς 
ταυτίζον εις πολλούς, καί τό τής πατρίδος ώς καθολικώτερον δέν χρη
σιμεύουν τόσον εις άκριβή γνωστοποίησιν ύπογραφομένου. [...] Άπό 
Σμύρνην 1 Μαρτίου 1834. 'Ο σός Άβράμιος 'Ομηρόλης24.

Ό 'Ομηρόλης, ώς λόγιος, έντάσσεται πιό πολύ μέσα στό κλίμα τού 
διαφωτισμού των μεγάλων κέντρων —πού ήδη άρχίζει νά χάνει τήν ικμάδα 
του— παρά στό χώρο μιας επαρχιακής λογιοσύνης. Γιά τή γενέτειρά του 
όμως πραγματοποιείται μια τομή σε επίπεδο ατομικό: μια νέα στάση, μια νέα 
συνείδηση διαφαίνεται, όπως αποκαλύπτει ένα άλλο, σύγχρονο κείμενο τού 
ίδιου, προγραμματικού χαρακτήρα, ή εισαγωγή πού προτάσσει στό Δοκίμι

α. ’Εμμανουήλ Τσαλίκογλου, Οί έν διασπορά Καππαδόκες, ’Αθήνα 1954, χειρόγραφο 
Κ.Μ.Σ. άρ. 58, σσ. 74-75.

23. Βλ. ’Αδαμάντιος Κοραής, ’Αλληλογραφία, τ. 6, Ο.Μ.Ε.Δ., ’Αθήνα 1984, έπιστολή άρ. 
1444 τής 1.7.1832. Ό Κοραής, άπό τό Παρίσι, άπευθύνεται «προς Άβράμων Όμηρόλην, 
Σμύρνη». Δηλαδή, ήδη άπό τό 1832 χρησιμοποιεί τό «Όμηρόλης». Δέν γνωρίζουμε ποιά μπορεί 
νά ήταν ή συμβολή τοΰ Κοραή στή μετονομασία.

24. «Προσθήκαί τινες εις τήν βιογραφίαν Άβραμίου του Όμηρόλου ύπό του μαθητου καί 
φίλου αυτού X. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως», "Ομηρος, Β ', φ. A’, Σμύρνη 1874, σ. 12. ’Αβραάμ 
Ούμουρλόγλου τόν όνομάζει άργότερα ό συντοπίτης του Σεραπίων Ίωαννίδης. Βλ. Σεραπίωνος 
Ίωαννίδου, «Άβράμιος Όμηρόλης, ήτοι βιογραφικόν σχεδίασμα», "Ομηρος, Α', φ. ΙΑ", 
Σμύρνη 1873, σσ. 588-589. Στή γενέτειρά του, τα μετέπειτα χρόνια, άναφέρεται ώς Γιαγμουρλό- 
γλου. Βλ. Ίω. Τσουρουκτσή, Αναμνήσεις άπό τό Άνδρονίκιο, ’Αθήνα 1964, σ. 49 (χειρόγρα
φο Κ.Μ.Σ. άρ. 252).
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ον ’ΕπιστολικώνΚανόνων, πού tò έξέδωσε το 1834 στή Σμύρνη. «'Έως τώρα 
δέν αίσθανόμεθα ότι έπρεπε βάσιμον ανατροφήν νά έχωμεν καί πρώτην 
γλώσσαν νά μανθάνωμεν τήν εθνικήν, διότι ούδ’ ύπήρχεν ή πρώτη... Άλλ’ 
εις το έξης πρώτην γλώσσαν καί βάσιν τών σπουδασμάτων μας πρέπει νά 
μανθάνωμεν παντού τήν έλληνικήν. Όλοι δΓ ανατροφής εθνικής νά γινώμε- 
θα όλοι μέλη τού έθνους οικεία»25.

Προς τήν ίδια κατεύθυνση αρχίζει νά κινείται καί ό μητροπολίτης Και
σαρείας Παΐσιος λίγο αργότερα: ελληνική γλώσσα, ελληνική συνείδηση. 
Ή Καππαδοκία όμως διανύει τήν προ-εθνική της ακόμα περίοδο: τό ποίμνιο 
είναι τουρκόφωνο, δέν είναι λοιπόν σε θέση νά κατανοήσει τήν «χριστιανι
κήν γλώσσαν», τά έλληνικά, τή γλώσσα τής λειτουργίας, καί επιπλέον δέν 
έχει σχολεία, δασκάλους. 'Η άπογραφή ανήκει στον ίδιο τό μητροπολίτη, 
τά στοιχεία έμπερικλείονται στήν εισαγωγή τής Κατήχησης τού Πλάτωνα, 
μητροπολίτη Μόσχας26. Τήν ίδια χρονιά ό Παΐσιος εκδίδει έγκύκλιο27 στήν 
καραμανλίδικη γραφή, προτρέποντας τούς κατά τόπους ιερείς, πνευματι
κούς, έξάρχους τής επαρχίας νά επιλέγουν ονόματα από τό χριστιανικό 
έορτολόγιο. Τό άντιθετικό ζεύγμα πού υπολανθάνει εδώ δέν είναι, πιά, όρθο- 
δοξία-έλληνολατρία. Ό κίνδυνος θά προέλθει άπό τό ασιατικό στοιχείο:

«Ή πρώτη μας λοιπόν εντολή: Οί έπίτροποι κάθε έκκλησίας ν’ 
αγοράσουν δύο Κώδικες τών έκατό φύλλων για νά καταχωρούν στον 
ένα τίς γεννήσεις καί στον άλλο τούς θανάτους. Οί Κώδικες αύτοί θά 
βρίσκονται στήν κατοχή τών 'Ιερέων κάθε 'Ιερέας στήν ενορία του, 
διαβάζοντας τήν εύχή στό παιδί πού γεννήθηκε, νά συνιστά νά τού 
δοθεί ένα από τά ονόματα τών 'Αγίων, τών Προφητών καί τών Άγγέ-

25. Δοκίμιον επιστολικών κανόνων συντεθέν εις χρήσιν τών πρωτοπείρων υπό Άβραμίου 
Όμηρόλου, Σμύρνη 1834, σ. ιστ’.

26. Πρόκειται γιά μετάφραση τής έλληνικής έκδοσης καμωμένη άπό τον Παΐσιο στα καρα- 
μανλίδικα, τήν όποια καί μοίραζε δωρεάν στους άπορους τής έπαρχίας του· έκδόθηκε τό 1839 
στήν Κωνσταντινούπολη. Στήν εισαγωγή, τήν όποια άπευθύνει προς τούς κληρικούς, έπικαλεΐ- 
τάι τον κίνδυνο τής διείσδυσης τών προτεσταντών πού έχει ήδη άρχίσει στή Μικρά ’Ασία. Στον 
πρόλογο έπισημαίνει (μεταφράζω άπό τά γαλλικά): «Επειδή ό χριστιανικός πληθυσμός βρί
σκεται άνάμεσα σε ξένες έθνότητες, έπαψε νά χρησιμοποιεί τή χριστιανική γλώσσα (τά έλλη
νικά). Δέν κατανοεί τό λόγο του Θεού πού έκφωνεΐται στις έκκλησίες κατά τον έσπερινό καί τόν 
άρθρο [...]. Στις περισσότερες περιοχές τά σχολεία είναι ανύπαρκτα καί οί δάσκαλοι άκόμα πιο 
δυσεύρετοι —πράγμα εξαιρετικά ζημιογόνο». E. Dallegio - S. Salaville, Karamanlidika, Biblio
graphie analytique, vol. 1, ’Αθήνα 1958, άρ. 97. 'Ο Παΐσιος (1777-1871) σπούδασε στήν Κων
σταντινούπολη, χρημάτισε διευθυντής τής 'Ιερατικής Σχολής στήν Καισάρεια, έγινε Μητρο
πολίτης Καισαρείας τό 1832. Αύτή δέν είναι ή πρώτη του ένασχόληση μέ τά έλληνικά γράμμα
τα: έχει ήδη συμμετάσχει, τό 1817, στήν καραμανλίδικη έκδοση τού Κυριακοδρομίου τού 
Νικηφόρου Θεοτόκη.

27. Δημοσιεύθηκε άπό τόν Φ. Δ. Άποστολόπουλο, «Τρία έγγραφα τού κώδικα Ταβλοσούν», 
Δελτίο Κ.Μ.Σ., 1, ’Αθήνα 1977, σσ. 230-234. Ή μετάφραση είναι του Γ. Μαυροχαλυβίδη.
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λων πού τιμά ή Εκκλησία μας· αν ό άνάδοχος ή ή μαμή ζητήσουν να 
δοθεί στο παιδί όνομα τουρκομάνικο ή περσικό ή κανενός άλλου άπό 
τα βάρβαρα έθνη28, ό 'Ιερέας ας τό άρνηθεΐ καί ας προσπαθήσει να 
πληροφορηθεί τό όνομα τού άναδόχου καί τού πατέρα τοΰ παιδιού. 
’Αμέσως ύστερα ας βγάλει άπό τον κόρφο του ένα σημειωματάριο, πού 
πάντα πρέπει νά έχει, κι άς καταχωρίσει σ’ αύτό τήν ήμέρα γέννησης 
τού παιδιού, τό όνομά του, τό όνομα τοΰ πατέρα του, τό όνομα τοΰ 
άναδόχου πού κατά τή βάφτιση τό πήρε στήν άγκαλιά του, καί κατά 
τόν εσπερινό άς καταχωρίσει όλα αύτά τά στοιχεία στον Κώδικα πού 
βρίσκεται στήν κατοχή του».

Ή παρέμβαση αύτή στήν όνοματοδοσία αποβλέπει στήν ισχυροποίηση 
τής ορθοδοξίας: μέσα άπό τή χειραφέτηση τοΰ ποιμνίου άπό «όθνεΐα ήθη», 
μέ τήν παγίωση μιας χωρίς προσμείξεις ορθοδοξίας προετοιμάζεται τό έδα
φος γιά τή μετάβαση στο εθνικό. 'Ο Παΐσιος, συνειδητός ταγός, εν μέσω 
άλλογλώσσων καί άλλοθρήσκων γνωρίζει ότι ή μόνη λύση είναι ή εξασφά
λιση τής νησίδας τής θρησκείας πάνω στήν όποια θά μπορέσει νά ριζώσει ή 
εθνική Ιδέα. Ή στερέωση των χριστιανικών ονομάτων συνεκφέρεται μέ έναν 
άνωθεν έξορθολογισμό: οί οδηγίες γιά τήν καταγραφή ονομάτων, βαπτίσε- 
ων, θανάτων —δηλαδή ό έλεγχος ολόκληρου τοΰ κύκλου τής ζωής— αποτε
λεί τομή γιά μιά παραδοσιακή κοινωνία.

Ή διήθηση τοΰ νεοελληνικού συστήματος άξιων στήν Καππαδοκία δεν 
θά γίνει ορατή πριν άπό τά μέσα τοΰ αιώνα —δηλαδή δεν θά άποβεΐ ποσοτι
κά ισχυρή γιά νά μεταβάλει τή γενικήν εικόνα. Όσο γιά τά ονόματα, ή 
επιλογή ενός άρχαιοελληνικοΰ ή απλώς ελληνικού ονόματος δεν θά πάρει 
συλλογικό χαρακτήρα29 —άναφερόμαστε στούς λογίους πάντοτε— πριν άπό 
τή δεκαετία τοΰ ’50, όπως μπορεί νά συμπεράνει κανείς καί άπό τόν πίνακα:

28. Τουρκομάνικο: εννοεί ασιατικό. Οί Τουρκομάνοι ήταν λαός νομαδικός, τουρκοταταρι- 
κής όμοφυλίας, σουννίτες. Άνατρέχοντας στό πρωτότυπο κείμενο, διαπιστώνουμε δτι ή έκ
φραση «βάρβαρα έθνη» δεν άπαντά αυτούσια στό κείμενο. Ή λέξη πού χρησιμοποιείται στό 
καραμανλίδικο πρωτότυπο βρίσκεται πλησιέστερα προς τήν έννοια: φυλές κατώτερης πολιτι
σμικής στάθμης. Ευχαριστώ, στό σημείο αυτό, τήν κυρία Έφη ’Εξίσου γιά τή βοήθειά της 
στήν έρμηνεία τοΰ σχετικού χωρίου.

29. Τό ζήτημα τής διάδοσης παραμένει άνοιχτό: Ό Φώτης Άποστολόπουλος παρατηρεί ότι 
στήν Καππαδοκία τά όνόματα πού μαρτυρούν «τήν ενσυνείδητη στροφή στήν κλασσική άρχαιό- 
τητα μέ πρωτοστάτες τούς δασκάλους [...] δέν μπήκαν στήν μεγάλη χρήση». Βλ. Φ. Δ. Άποστο- 
λόπουλος, «Τά βαπτιστικά όνόματα άνδρών καί γυναικών τής Καππαδοκίας», Δελτίο Κ.Μ.Σ., 1, 
’Αθήνα 1977, σσ. 89-97. ’Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί μιά μικρή, άνέκδοτη έργασία παλαιού 
συνεργάτη τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, γνώστη τής τουρκικής, τοΰ Γεώργιου Παν- 
τελίδη. Πρόκειται γιά μιά στατιστική όνομάτων τοΰ καταλόγου συνδρομητών ένός καραμανλί- 
δικου έργου τοΰ ’Αναστάσιου Λεβίδη, τής Πνευματικής Πανοπλίας (Γιανί Ρουχανί), Σμύρνη 
1880. Ό Παντελίδης παρατηρεί ότι τά άρχαΐα έλληνικά όνόματα είναι σπάνια. Τό ίδιο όμως 
ισχύει καί γιά τά άμιγή τουρκικά. ’Ακόμα, σύμφωνα μέ τά πορίσματα τής έρευνας τών Αίκατε-



170 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Αίσωπος*1)
’Ιωάννης
Σεραφείμ

’Ιωάννης
Σεραφείμ

Άνδρονίκι

’Αριστόβουλος*2*
Φίλιππος Φίλιππος

Παπαγρηγορίου

Τυπάλδος
Θεολογική Χάλκης 
πριν άπό τό 1856

Νέβσεχιρ

Άλεκτορίδης*3)
Σαμουήλ

Κοκονιόσογλου
Σαμουήλ

Μ.τ.Γένους Σχολή 
πριν άπό τό 1860

Φερτέκι

Άναστασιάδης*4)
’Ιωάννης Πρόδρομος

Ίντζεσίογλου

Τυπάλδος
Θεολογική Χάλκης 
1858

Ίντζέσου

Άρνάκης*5)-Φήμιος
’Ιωάννης

Κουζουντζάκογλου
’Ιωάννης πριν άπό τό 1860

Άνδρονίκι

’Αρχέλαος*6)
Σαράντης Σαράντης

— Συνασός

Εύμολπίδης*7)
’Ιωάννης

Μ. τ. Γένους
Σχολή (;)
’Αθήνα (;) 
περίπου 1870

Νέβσεχιρ

Ίωάννου*8)
Σεραπίων

Σεραφείμ
Ίωάννου πριν άπό τό 1860

Άνδρονίκι

Καρολίδης*9“)
Ίάρδανος

Καρλόγλου
Ιορδάνης

Σμύρνη (;) 
περίπου 1850

Άνδρονίκι

Καρολίδης*9Ρ)
Παύλος

Καρλόγλου
Παύλος

Μ. τ. Γένους
Σχολή (;) 
περίπου 1865

Άνδρονίκι

Κουζηνόπουλοι*10)
Άβράμιος/
Λάζαρος

Κουζουντζάκογλου
’Αβραάμ/
Λάζαρος

Κων/πολη (;) 
πριν άπό τό 1850

Άνδρονίκι

Κουκκίδης*11)
’Ιάκωβος

Φασουλάς
Ιάκωβος

Κων/πολη (;) 
πριν άπό τό 1873

Νέβσεχιρ

ρίνης Άσδραχά καί Σπύρου Άσδραχά, δ.π., σ. 59, ή όποια βέβαια άφορά άλλους καιρούς καί 
τόπους, στο νησί τής Πάτμου, κατά τις χρονικές τομές 1681, 1700, 1770, 1811, κανένα άρχαΐο 
όνομα δέν έπιβιώνει, έκτος άπό το ’Αλέξανδρος, πού παρουσιάζει μακραίωνη συνέχεια.
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Λεβίδης*12)
’Αναστάσιος

Καζαντζόγλου
’Αναστάσιος

Κων/πολη 
Φιλαλήθης 
Μ.τ.Γένους Σχολή 
περίπου 1850

"Αγιος
Κωνσταντίνος
(’Έβερεκ)

Λινείδης*13)
Λάζαρος

Μπεζιρτζόγλου
^άζαρος

πριν άπό τό 1870 Προκόπι

Μαυροφρύδης*14) 
Δημήτριος I.

Καρακάσογλου
Δημήτριος

Σμύρνη (;) 
Ευαγγελική
Σχολή (;) 
πριν άπό τό 1850

Άνδρονίκι

'Ομηρόλης*15)
Άβράμιος

Ούμουρλόγλου ή 
Γιαγμουρλόγλου 
’Αβραάμ

Σμύρνη
1834

Άνδρονίκι

Πυλάδης*16)
Βασίλειος —

Κων/ πόλη
Λογάδης
Μ.τ.Γένους Σχολή 
περίπου 1830

Καισάρεια

Ραμφόπουλος*17) 
Χαράλαμπος 
τού Προδρόμου

Ίπίκογλου 
Χαράλαμπος 
τού Προδρόμου

μαθητής (;) 
’Αριστόβουλου 
περίπου 1870

Νέβσεχιρ
(;)

Ραφάνης*18)
Γεώργιος

Φανί
Ίωάννογλους

Λογάδης (;) 
Μ.τ.Γένους Σχολή 
περίπου 1835 (;)

Νέβσεχιρ

Σοφοκλής*19)
Γαβριήλ

— Κων/πολη (;) 
πριν άπό τό 1850

Καισάρεια
(;)

Φιντίας*20)
'Ιερόθεος Σεραφείμ

Τυπάλδος
Θεολογική Χάλκης 
1853

Νεοκαισάρεια
Κασταμονή

Χρυσοσφαιρίδης*21)
Κωνσταντίνος

Άλτιντόπ 
Κωστάκη ’Αγά

Κων/πολη/’Άγκυρα 
περίπου 1870

’Άγκυρα
(;)

Στους 21 Καππαδόκες οί 9 επιλέγουν αμιγή αρχαία ονόματα (Αίσωπος, 
’Αριστόβουλος, Άρνάκης-Φήμιος, ’Αρχέλαος, I. Καρολίδης, 'Ομηρόλης, 
Πυλάδης, Σοφοκλής, Φιντίας), ένώ οί υπόλοιποι 12 υιοθετούν καθαρεύοντες 
τύπους. Δέν ύπάρχει κανένα βυζαντινό όνομα. Παρατηρούμε μια τάση να 
δίνονται ώς πρώτα ονόματα, βαπτιστικά, τά παλαιά χριστιανικά καί μάλιστα 
τά έβραϊκά τής Παλαιός Διαθήκης. Καί αυτά ύπόκεινται σέ μεταβολή, προς 
νεοελληνικούς ή άρχαΐζοντες τύπους.
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’Από τούς 21, τρεις είναι σπουδαστές τής Χάλκης, 6 τής Μεγάλης τού 
Γένους Σχολής καί 2 τής Εύαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Για 10 περιπτώσεις 
δεν διαθέτουμε σχετικά στοιχεία. ’Από τούς έξαρχαϊσθέντες, 2 (’Αριστό
βουλος, Φιντίας) μετονομάστηκαν στή Χάλκη, 1 στή Μεγάλη τού Γένους 
Σχολή (Πυλάδης), ένώ για τούς Αίσωπο, Άρνάκη-Φήμιο, ’Αρχέλαο καί 
Καρολίδη δέν γνωρίζουμε τό πού. Γιά όσους βρίσκονται έκτος σχολών, 
σύμφωνα πάντα μέ τον κατάλογο, οί Αίσωπος, Άρνάκης-Φήμιος, ’Αρχέλα
ος, Σοφοκλής έξαρχαΐζονται, ένώ οί Σ. Ίωάννου, Κουζηνόπουλοι, Κουκκί- 
δης, Λινείδης, Ραμφόπουλος, Χρυσοσφαιρίδης άπλώς μεταφράζουν ή τεί
νουν προς έναν έλαφρά καθαρεύοντα τύπο. Τουρκογενή ονόματα έχουν 12 
άτομα —τό ποσοστό είναι αισθητά υψηλότερο άπό τού προηγούμενου πίνα
κα. Είναι οί ’Αλεκτορίδης, ’Αναστασιάδης, Άρνάκης-Φήμιος, Καρολίδη- 
δες (2), Κουζηνόπουλοι, Λεβίδης, Λινείδης, Μαυροφρύδης, 'Ομηρόλης, 
Ραμφόπουλος, Ραφάνης, Χρυσοσφαιρίδης, άπό τούς όποιους οί 6 μεταφρά
ζουν ελληνικά κρατώντας τό νόημα τού τουρκικού (’Αλεκτορίδης, Άρνά- 
κης-Φήμιος, Λεβίδης, Λινείδης, Μαυροφρύδης, Χρυσοσφαιρίδης), οί 2 τό 
εξαρχαΐζουν (Φήμιος, 'Ομηρόλης), ένώ οί υπόλοιποι 4 έπιλέγουν έναν κα
θαρεύοντα τύπο. Στούς 21 οί 6 φαίνεται να μή διέθεταν προηγουμένως επίθε
τα (Αίσωπος, ’Αριστόβουλος, ’Αναστασιάδης,· ’Αρχέλαος, Σ. Ίωάννου, 
Φιντίας)30.

30. Τό Έντιρλίκ, πράγματι, παρουσιάζει ύψηλό δείκτη μετονομασιών. Έχει ενδιαφέρον ό 
κατάλογος συνδρομητών μιας καραμανλίδικης έκδοσης του 1839 —πριν είσαχθεΐ ό «νεολογι
σμός» «Άνδρονίκιον» μέ πρωτοβουλία τοΰ Άβράμιου 'Ομηρόλη. 'Ο κατάλογος, δίνοντας μια 
εικόνα τής κατάστασης των όνομάτων προτού οί μετονομασίες να άποτελέσουν συλλογικότερο 
φαινόμενο άνάμεσα στούς εγγράμματους άποδέκτες ένός λόγιου βιβλίου όπως ή Κατήχηση τοΰ 
Πλάτωνος Μόσχας, στρωματογραφεΐ αύτήν άκριβώς τήν άδιαμόρφωτη κατάσταση. Τα όνόματα 
τών συνδρομητών καταγράφονται όπως ήταν άρχικά, πριν πολιτογραφηθοΰν μέ τήν έξελληνι- 
σμένη τους μορφή, άλλα καί πριν τυποποιηθούν καί καταλήξουν στό είδος πού εμείς σήμερα 
γνωρίζουμε —όνομα, επίθετο.

ΕΝΤΙΡΛΙΚΤΕ.

Οί Αιδεσιμότατοι 'Ιερείς. Ιωάννης Ζαχαριόγλου.

Παπ. Ησαΐας Οίκον.
Παπ. Παύλος. Πρωτοπαπ. 
Παπ. Ιορδάνης Σακελλάρ. 
Παπ. Ιωάννης.
Παπ. Παΐσιος.

Αναστάς χα. Σαχήντορνου. 
Χαράλαμπος Παρασσήγνογ. 
Χα. Παλί κεσίσογλου.
Χα. Σεραφείμ σουκούρογλου. 
Τεβλέτ σαατζή.

Ραγ Χοτζ.
Βασίλ τζουβελέκογλου. 
Ιωσήφ Σαράφ.

* Χα. Ισαάκ Καρλόγλου. 
Μαχτουμί Γεώργη.
Γίνε Μαχτουμί Κωστάκι.

Ιορδάνης Πασαλόγλου. 
Ιορδάνης Ζαχαριόγλου. 
Ισαάκ καραμάνογλου. 
Αναστάς Μιχάλογλου.
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Ή καταγωγή τους: 7 είναι άπό το Άνδρονίκι, τό Έντιρλίκ (Αίσωπος, 
Άρνάκης-Φήμιος, Ίωάννου, Καρολίδηδες, Κουζηνόπουλοι, Μαυροφρύδης, 
'Ομηρόλης), όπου οί μετονομασίες πυκνώνουν τή δεκαετία 1850-1860, 5 από

* Αγιόν Ομουρλόγλου.
Μαχτουμί Νουρλού.
Γίνε μαχτουμί Κυργιάκου.
Γίνε όγλού Αβραάμ.
Ιορδάνης Σατηρλόγλου.
Παυλάκης γιαγτζόγλου. 
καρτασή Ιορδανάκη.
Ισαάκ Γιαγτζόγλου.
Μαχτουμλερί Παύλος, 
βέ Κοσμά.
Σταυρή Γιαγτζόγλου. 
καρηντασή Ισαάκ.
Χα. Γεώργη Σατηρλόγλου.
Χα. Σταύρη Πουρλόγλου.
Μαχτουμί Ισαάκ.

* Ιορδάν Ομουρλόγλου. 
καρτασή Λάζαρος.

* Ισαάκ Ομουρλόγλου. 
καρτασή Νικόλα.

* Παύλος Ομουρλόγλου.
Αντών τζοπάνογλου.

Γιεγενί Αβραάμ.
Γιουβάν Ποτούρογλου.
Μαχτουμί Κυριάκο.
Αποστόλ Ποτούρογλου.
Χα. Λάζ. Ποτούρογλου. βέ έβλατλαρή 
δάν γιετιγέρογλου.
Ανανία τογουντζόγλου. 
καρηντασή Ποτός.
Μωϋσή Μωΰσογλου. 
καρηντασή Ιωάννης.
Γίνε καρτασή Χαράλαμπος.
Θεόδωρος Αρζόγλου.
Δανιήλ καλαφατόγλου.
Γεώργι κανόγλου.
Μαχτουμί Νικόλα.
Γιεγενί Ιωάννης.
X. Πάλή χα. Σάββογλου.
Ιωάννης καρακάσογλου.
Ποτός ταρταγάνογλου. 
καρτασή Σαάν. βέ Βασίλ.
Ποτός Απαρτόγλου. 
καρηντασή Ιορδάν.
Χα. Σταυρή καραπέγογλου. 
Χαράλαμπος καγιαλόγλου.

Θεόδωρος Αρζόγλου.
Ιωάννης καλφανινόγλου. 
Ιορδάνης χα. Αβραάμ. 
Ιωάννης τζοπάνογλου. 
καρηντασή Δημήτρι.
Χα. Ιωάννης καζαντζόγλου. 
Αθανάσιος Ασλόγλου.
Ιωσήφ κουζουτζάκογλου. 
καρηντασή Αβραάμ.

* Σταυρή κουζουτζάκογλου. 
Ιορδάν μέρκινογλου.
Ιωάννης Παπ. Γεώργιτορν. 
Σάββας μέρκινογλου.
Γεώργι τουζτζόγλου.
Χα. Σεφέρ σουκούρογλου. 
Ογλοΰ Λεόντιος.
Γίνε Ογλού Κοσμάς.
Γιεγιενί Ποτός.
Γιεγιενί Λεόντιος.
Μουράτ Ζαχαριόγλου. 
καρηντασή Συμεών. 
Μιχαλάκη χα. Ζαχαρίαογλ. 
καρηντασή Γιουβανάκη. 
Ευθύμιος Οίκονόμοσογλου. 
Χα. Ιωσήφ Συμεώνογλου. 

Ιορ- Μαχτουμί Συμεών.
Τίκερ όγλού Σταύρη. 
Μηράτταγι Συμγιόνογλου. 
Ογλού Νικόλα.

* Χα. Ιορδάν κουζουτζόγλου. 
Μαχτουμί Λάζαρος.
Τίκερ μαχτουμί Βασίλ.
Χα. Ιακώβ έολτούμογλου. 
Ποτός καρήπογλου. 
καρηντασή Κυργιάκο.
Γίνε καρτασή Συμεών.
Τίκερ καρτασή Ιωάννης. 
Ιωσήφ καρήπογλου. 
καρηντασή Ιορδάν.
Ιορδάν χα. Παΰλοσογλου. 
περγιούκ. καρτασή Γιουβάν. 
Ιορδάν Σουκούρογλου. 
Ογλοΰ Αναστάς.
Τίκερ όγλού Νικόλα.
Ιωσήφ ταζλάκογλου.
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το Νέβσεχιρ31 (’Αριστόβουλος, Εύμολπίδης, Κουκκίδης, Ραμφόπουλος, Ρα- 
φάνης) καί 1 εκπρόσωπος από τα ακόλουθα: Κασταμονή, "Αγκυρα, Φερτέκι, 
Ίντζέσου, Συνασός, Άγιος Κωνσταντίνος, Προκόπι, Καισαρεία. Συνολικά 
τό δείγμα αυτό περιλαμβάνει 19 λαϊκούς καί 2 κληρικούς (Άναστασιάδης, 
Φιντίας). Πιό αναλυτικά: 12 δασκάλους, 2 γιατρούς, 3 εμπόρους καί 3 λαϊ
κούς άγνώστου επαγγέλματος. 10 Καππαδόκες μετεκπαιδεύτηκαν στήν Κων
σταντινούπολη καί στή Σμύρνη: Καρολίδηδες (2), 'Ομηρόλης, ’Αριστόβου
λος, Ραφάνης, Σοφοκλής, Φιντίας, Εύμολπίδης, Άλεκτορίδης, Άναστασιά- 
δης. ’Από αύτούς 6 σπούδασαν στήν ’Αθήνα (Άναστασιάδης, Εύμολπίδης, 
Καρολίδης). Ακόμα στήν Αθήνα σπούδασαν οί: Κουζηνόπουλοι, Μαυρο- 
φρύδης, Πυλάδης. Μεταπτυχιακές ανώτατες σπουδές στήν Εύρώπη παρακο
λούθησαν οί Άναστασιάδης, Εύμολπίδης, Καρολίδηδες καί ό Μαυροφρύ- 
δης.

καρηντασή Παντελή. 
Γιακώφταγι τουλπεντζή.
Χα. Γιακώφ Παναγιότογλου. 
Ογλοϋ οΰστά Δημήτριος.
Χα. Ευθύμιος τζουρουκτζόγ. 
Χα. Γρηγόρ ιντζιπέγογλου. 
καρηντασή Ηλία.
Γιεγενί Ιντζιπέγ.
Δημήτρι χα. σταύρογλου. 
Ιωάννης άπαρτόγλου. 
καρηντασή Σταύρι.
Αλέξι χα. Συμεώνογλου. 
κουζουτζάκ κουζουτζάκογλου. 
Αντών κητόγλου. 
καρηντασή Ισαάκ.
Ιορδάν πασαλόγλου.
Γρηγόρ καρήπογλου. 
καρηντασή Ατός.

Λάζαρος Βασίλογλου.
ΟγλοΟ Αγίαν, 
καρηντασή Ιωσήφ.
Γιακόφ παγτζιλόγλου. 
καρηντασή Μηράτ.
Οϋγουρλού Σισίκογλου.
Χα. Σεφέρ κωστεντίλογλου. 
καρτασή Κωνσταντί.
Γιακόφ κηλκήλογλου. 
κουγιουμτζού Σάββα Αγαπάλογλου. 
Αναστάς μασαλάκ.
Ιωάννης καμπάγογλου.
ΟγλοΟ Ευθύμιος.
Οΰστά Κωσταντί σουβατζή. 
καρτασή ούστά Νικόλα. 
Χαράλαμπος χα. Γεώργιογλ. 
Ιωάννης χα. Ποτόσογλου.

31. Τό Νέβσεχιρ παρουσιάζει καί έκεϊνο μια τάση έξελληνισμοϋ πού πυκνώνει άργότερα. Τό 
1920 σε καραμανλίδικο έντυπο σημειώνονται τά έξής (μεταφράζω άπό τά γαλλικά): «Οί χριστι
ανοί χρησιμοποιούν σήμερα όρισμένα τουρκικά όνόματα πού έξαφανίζονται άπό χρόνο σε 
χρόνο. Θά άναφέρουμε κάποια όνόματα έπιλέγοντάς τα άπό τό περιεχόμενο όρισμένων έγγρά- 
φων. Περίεργο, ένώ σήμερα τά όνόματα χρησιμοποιούνται στις έλληνόφωνες κοινότητες τής 
Καππαδοκίας, τό Νέβσεχιρ μπορεί να καυχηθεΐ γιά τήν παντελή τους έξαφάνιση —έλάχιστα 
άπόμειναν πιά». Βλ. Evangelia Balta, Karamanlidika, XXème siècle, Bibliographie Analytique, 
’Αθήνα 1987, dp. 113, σ. 146. ’Ακολουθεί κατάλογος όνομάτων, δίστηλος, μέ τις έλληνικές- 
τουρκικές άντιστοιχίες.



ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 175

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

(1) Αίσωπος ’Ιωάννης Σεραφείμ (περίπου 1800-;).
Γεννήθηκε στο Έντιρλίκ (Άνδρονίκι) τής Καισαρείας. 'Υπήρξε σύγ

χρονος του Άβραμίου 'Ομηρόλη καί πατέρας τοΰ καθηγητή Σεραπίωνος 
Ίωάννου. Μαθητέυσε στήν 'Ιερατική Σχολή Καισαρείας.
— Ίω. Τσουρουκτσή, ’Αναμνήσεις άπό το Ανδρονίκιο, ’Αθήνα 1964, χφ. 
Κ.Μ.Σ. άρ. 252, σ. 174.

Σεραπίωνος Ίωαννίδου, «Άβράμιος 'Ομηρόλης», "Ομηρος, έτος α', 
ΙΑ', Σμύρνη 1873, σσ. 588-590.
— «Ό πατέρας τού καθηγητή Σεραπίωνος (άπό Σεραφείμ) Ίωαννίδη [...] πού 
είχε πάρει τό πρόσθετο επώνυμο Αίσωπος». Ίω. Τσουρουκτσή, δ.π., σ. 174.
— Στήν περίπτωση αύτή ή μετονομασία μεταβιβάζεται άπό πατέρα σέ γιό: ή 
αρχαιότερη υιοθετεί καί λογιότερο τύπο παραπέμποντας άμεσα στήν έλληνική 
ιστορία, ένώ ή μεταγενέστερη έπιλέγει μιά καθαρεύουσα λύση σπάζοντας τούς 
δεσμούς μέ μιά τόσο εκδηλη άρχαιολατρία.
(2) ’Αριστόβουλος Φίλιππος (1832-1904).

Γεννήθηκε στή Νεάπολη (Νέβσεχιρ) τής Καππαδοκίας. Σπούδασε στή 
Θεολογική Σχολή Χάλκης. Μετά τήν αποφοίτησή του, τό 1856, έπέστρεψε 
στή γενέτειρά του καί διηύθυνε τά εκεί ελληνικά εκπαιδευτήρια ως τό θάνα
τό του.
— Μ. Γεδεών, Αποσημειώματα..., σσ. 102, 103, 105.

Ίω. Πετροπούλου, «Φίλιππου ’Αριστόβουλου ’Ανθολόγιο, Θεολογική 
Σχολή Χάλκης 1853-1856», Δελτίο Κ.Μ.Σ., 5, ’Αθήνα 1984-85, σσ. 187-239.
— Τό εισιτήριο έγγραφο πού φέρει τήν ένδειξη «11 Αύγούστου 1849», ήμε- 
ρομηνία τής κατάταξής του στή χορεία των μαθητών τής Θεολογικής Σχο
λής Χάλκης, τον άποκαλεΐ «Φίλιππο παπδ-Γρηγορίου». Τό επίθετο «’Αρι
στόβουλος» τοΰ δόθηκε άπό τον Κωνσταντίνο Τυπάλδο τό 1846, μέσα στή 
σχολή. Γ. Δ. Μεταλληνοΰ καί Βαρβάρας Μεταλληνοΰ, Άρχεΐον Θεολογι
κής Σχολής τής Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας Ίεράς Θεολογικής Σχο
λής Χάλκης, 1844-1864, ’Αθήνα 1987, σ. 677, άρ. 1214, /Κ 10, 56. Ευχαριστώ 
τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Δ. Μεταλληνό καί τήν πρεσβυτέρα Βαρβάρα 
Γ. Μεταλληνοΰ, πού μέ διευκόλυναν στήν προσέγγιση τοΰ σχετικοΰ εγγρά
φου τής Βιβλιοθήκης Τυπάλδων-Ίακωβάτων, στο Ληξούρι τής Κεφαλλο- 
νιδς.
— Το όνομα παραπέμπει στον ’Αλεξανδρινό φιλόσοφο τής έποχής των Πτολε- 
μαίων (160 π.Χ.) άλλά καί στον Μακεδόνα ιστορικό πού συνοδέυσε τόν Μέγα 
’Αλέξανδρο στις εκστρατείες του.
(3) Άλεκτορίδης Σαμουήλ (;-1867).

Γεννήθηκε στο Φερτέκι τής Νίγδης. Σπούδασε στή Μεγάλη τοΰ Γένους
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Σχολή καί εργάστηκε ώς ελληνοδιδάσκαλος στο χωριό Τένεϊ. Μετέφρασε 
στα καραμανλίδικα τό Άπάντησις ’Ορθοδόξου —συμπίλημα έργων διαφό
ρων Ελλήνων συγγραφέων (1864).
— «Νεκρολογία Σαμουήλ Ά. Άλεκτορίδου», ’Ανατολικός Άστήρ, έτος 
στ', άρ. 458, Κωνσταντινούπολη 1867, σ. 1450.
— «...Evangelinos Misaelidis traduit par Alectoridis le nom de Kokonioso- 
glou...». Βλ. E. Dalleggio - S. Salaville, Karamanlidika, Bibliographie analyti
que, τ. 2 (1851-1865), άρ. 146.
— Σε μιά κωμωδία του, του 1878, ό Χουρμούζης σατιρίζει το κοινωνικά 
άνερχόμενο ζεύγος Πετεινάρη, πού άλλάζει τον τρόπο ζωής του άκολουθώντας 
το συρμό τον ευρωπαϊκό καί συνάμα μετατρέπει το όνομά του σέ Άλεκτορίδη 
(«Ό Όψίπλουτος»). Τό έπίΟετο πάντως καθιερώθηκε: το όνομα του ’Αναστά
σιου Άλεκτορίδη, γιου του Σαμουήλ, περιλαμβάνεται στον κατάλογο άποφοί- 
των τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής τό 1881 ( ’Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις, 
περίοδος Δ', τ. 3, Κωνσταντινούπολη 1881, σσ. 172-3). Βλ. άκόμη: «Λεξιλό- 
γιον τοϋ έν Φερτακαίνοις τής Καππαδοκίας γλωσσικού ιδιώματος», ύπό Ά- 
ναστ. Σ. Άλεκτορίδου, Δελτίον 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας, 
τ. Α', τεΰχ. Γ', Αθήνα 1884, σσ. 480-508.
(4) Άναστασιάδης ’Ιωάννης (1833-1902).

Μητροπολίτης Καισαρείας.
Γεννήθηκε στο Ίντζέσου τής Καισάρειας. Σπούδασε στή Μεγάλη τοΰ 

Γένους Σχολή καί στή Θεολογική Σχολή Χάλκης, άπ’ όπου άποφοίτησε τό 
1859. Δίδαξε πρώτα στή γενέτειρά του καί ύστερα μετεκπαιδεύτηκε στο Πα
νεπιστήμιο Αθηνών καθώς καί σέ άνώτατες σχολές τής Ευρώπης. Έπέ- 
στρεψε τό 1867 καί διαδέχθηκε τον καθηγητή Βρυέννιο στή Σχολή τής 
Χάλκης. Τό 1878 χειροτονήθηκε καί άνέπτυξε πλούσια δράση προς τήν 
κατεύθυνση τής βελτίωσης τών εκπαιδευτικών πραγμάτων τής επαρχίας του.
— Μ. Γεδεών, Μνεία..., σσ. 310-311.
«Τά κατά τό μνημόσυνον τών άοιδίμων ιεραρχών Καισαρείας Ίωάννου καί 
Προκοννήσου Παρθενίου, τό τελεσθέν ύπό τοΰ συλλόγου τών Μικρασιατών 
‘Ή Ανατολή’. Λόγος Μαργαρίτου Εύαγγελίδου», Αθήνα 1902, σσ. 5-13, 
15-24.

— Τό όνομα τοϋ ’Ιωάννη Άναστασιάδη παρουσιάζει μικρές μετατροπές μέσα 
στο χρόνο, ώσπου νά τυποποιηθεί: Τό 1852, ό Φ. Αριστόβουλος στίς Επιστο
λές του τον προσφωνεί Πρόδρομο Ίντζεσίογλου ή Ίντζεσόγλου. Το 1858 γίνε
ται ή χειροτονία «εις ίεροδιάκονον τοΰ μαθητοΰ Προδρόμου Άναστασιάδου, 
τοΰ έξ Ίντζέσου τής Καππαδοκίας, τή 18η Δεκεμβρίου...» (Γ. Μεταλληνός, 
Άρχεϊον..., δ.π., σ. 154). Για τό ίδιο γεγονός διαθέτουμε καί μεταγενέστερη 

πληροφορία: «...βαπτισθείς εις τό όνομα Πρόδρομος [...] το 1858 έχειροτονήθη 
διάκονος ύπό τοΰ Κωνσταντίνου Τυπάλδου έν τω ναω τής σχολής μετονομα-
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σθείς ’Ιωάννης». Β. Σταυρίδης, δ.π., σ. 78. Καί ή μαρτυρία τοϋ Έμμ. Τσαλί- 
κογλου: «Το κατά κόσμον όνομά του ήτο Πρόδρομος» (Έμμ. Τσαλίκογλου, 
'Ελληνικά ’Εκπαιδευτήρια της Καισαρείας, ’Αθήνα 1976, σ. 5).

(5) Άρνάκης-Φήμιος ’Ιωάννης (περίπου 1840-1900).
Γεννήθηκε στο Έντιρλίκ (Άνδρονίκι) τής Καισαρείας. Εργάστηκε ώς 

ελληνοδιδάσκαλος στήν Καππαδοκία: στή σχολή τής Συνάσου καί στή Ρο- 
δοκανάκειο 'Ιερατική Σχολή τής Καισάρειας. Κατά τον Γάλλο περιηγητή 
Georges Perrot, πού τον συνάντησε τό 1861 στή Βιθυνία, ό Φήμιος, γνωρί
ζοντας τό έργο τού Texier, ετοίμαζε καί αυτός μιά μελέτη γιά τή Μικρά 
’Ασία, πού τήν είχε περιηγηθεί ολόκληρη.
— Ί. Σαραντίδη-’Αρχελάου, Ή Συνασός, ’Αθήνα 1899, σ. 46.

Ίω. Κάλφογλου, Μονή Φλαβιανών, 1898, σσ. 72, 98.
Perrot Georges, Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure, Παρίσι 1864, σ. 

89.
— «...Πέθανε περίπου 100 χρόνων. Τον πρόφθασα στα τελευταία του χρόνια 
πρωτοψάλτη. Τυφλός καί γέρος, δεν έλειπε ποτέ άπό τήν εκκλησία. Μουσι
κός εξαιρετικός καί μέ γερό μνημονικό, δέν άφηνε τό στασίδι του ώς τό 
τέλος των άκολουθιών, πού τις ήξευρε όλες άπ’ έξω. 'Ο Φήμιος ήταν μιά 
φυσιογνωμία γνωστή όχι μονάχα στό χωριό άλλα καί στις γύρω κοινότητες. 
Τό άρχικό του όνομα ήταν ’Ιωάννης Κουζουντζάκογλου. Είχε πατέρα τόν 
παπα-’Ιορδάνη». Γ. Τσουρουκτσή, δ.π., σ. 80.

«Nous avons pour guide dans cette excursion un Grec Cappadocien Jean 
Phimios [...] Arnakis [...] avait commencé [...] une description de Γ Asie 
Mineure qu’ il a presque tout entière parcourue. Il connaît P ouvrage de M. 
Texier [...] il dirige maintenant P École hellénique...». G. Perrot, δ.π., a. 89.

— Το όνομα Φήμιος παραπέμπει στον ομηρικό τραγουδιστή τής ’Ιθάκης άλλα 
άποτελεϊ καί έπίθετο του Δία. Ή σχέση του Κουζουντζάκογλου μέ τή μουσική 
προσδιόρισε τήν έπιλογή του ονόματος αύτοΰ.

(6) Αρχέλαος Σαράντης (1814-1891).
Γεννήθηκε στή Συνασό. Καταγόταν «έξ επισήμου άλλα πτωχοτάτης οι

κογένειας». ’Ασχολήθηκε μέ τό εμπόριο καί χρημάτισε δημογέροντας καί 
επίτροπος στή σχολή τής Συνάσου. Ήταν πατέρας τοϋ συγγραφέα Ίω. Σ. 
’Αρχέλαου.
— Ίω. Σαραντίδου-’Αρχελάου, Ή Συνασός, ’Αθήνα 1899, σ. 106.
— Τό όνομα παραπέμπει στον τελευταίο βασιλιά τής Καππαδοκίας πριν άπό 
τήν έλευση τοϋ χριστιανισμού (36-17 π.Χ.). Τό βαπτιστικό όνομα τοϋ πατέρα 
στήν περίπτωση αύτή μεταπλάθεται, καί στήν έπόμενη γενιά παρατίθεται ώς 
δεύτερο έπίθετο.
(7) Εύμολπίδης ’Ιωάννης (1852-1879).

Γεννήθηκε στή Νεάπολη (Νέβσεχιρ) τής Καππαδοκίας προερχόμενος
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από οικογένεια κληρικών. Σπούδασε πρώτα στή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή 
καί αργότερα ιατρική στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στο 
Μονπελιέ στή Γαλλία.
— Έκατονταετηρίς τής έν Κωνσταντινουπόλει ’Εφορίας των ελληνικών 
σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας (Νέβ-Σεχιρ) 1820-1920, Κωνσταντινούπο
λη 1920, σ. 95.
— «...μετέβη τώ 1873 εις ’Αθήνας προς σπουδήν τής ’Ιατρικής. Φοιτητής ών 
έδωκεν έαυτώ το έπώνυμον Εύμολπίδης διά τον λόγον ότι ή οικογένεια αύτοΰ 
ήρίθμει πολλούς ιερωμένους, έπώνυμον, όπερ έδέχθησαν καί οί αδελφοί του 
καί καθιέρωσαν έκτοτε ώς οικογενειακόν». Έκατονταετηρίς..., ο.π., σ. 95.
— Λεξικό Σκαρλάτου Βυζαντίου (1852): αΕΰμολπος: υιός τοΰ Ποσειδώνος καί 
τής Χιόνης, θυγατρός τοΰ Βορέου [...] Είσήγαγε πρώτος τα μυστήρια τής 
Δήμητρος έν Έλευσΐνι [...]. Εύμολπίδαι: ...εκαλείτο οίκογένειά τις έν Άθή- 
νοας, έκ τής οποίας μόνης έκλέγοντο οί ιερείς τής έν Έλευσΐνι Δήμητρος».

(8) Ίωάννου Σεραπίων (περίπου 1830-;).
Γεννήθηκε στό Έντιρλίκ (Άνδρονίκι) τής Καισαρείας. Ελληνοδιδά

σκαλος, καθηγητής σε πολλά σχολεία τής επαρχίας του. Άντεπιστέλλον 
μέλος τοΰ Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, εργάζεται τό 1873 για τόν 
εντοπισμό ελληνικών γλωσσικών στοιχείων στούς τουρκοφώνους. Πατέρας 
του ήταν ό ’Ιωάννης Σεραφείμ Αίσωπος.
— Ίω. Ίωαννίδη, Μητροπολίτες τής Καισάρειας, Κωνσταντινούπολη 1896. 
Δακτυλογραφημένη μετάφραση από τα καραμανλίδικα τοΰ Χρήστου Τουρ- 
γούτη (άντίτυπο βιβλιοθήκης Κ.Μ.Σ.).
— «...σοφότερος από τόν πατέρα, δεν έφιλοδόξησε συνωνυμία μέ τόν αρχαίο 
μυθοπλάστη καί περιορίστηκε στό επώνυμο Ίωαννίδης». Ίω. Τσουρουκ- 
τσή, δ.π., σ. 176.
— Ή άπεμπόληση τοΰ εκδηλα άρχαιοελληνικοΰ στοιχείου συμβαδίζει καί με 
τις ιστορικές προτεραιότητες τοΰ νεοελληνικοΰ κράτους: ύποχώρηση των κα
ταλοίπων τοΰ διαφωτισμού.

(9α) Καρολίδης Ίάρδανος (1836-1906).
Γεννήθηκε στό Έντιρλίκ (Άνδρονίκι) τής Καισάρειας καί ήταν άδελ- 

φός τοΰ Παύλου Καρολίδη. Σπούδασε στή Σμύρνη καί στή Γερμανία καί 
δίδαξε σέ διάφορα άνώτερα εκπαιδευτήρια τής Πόλης. Άσιανολόγος, 
γλωσσολόγος, σύμβουλος επικράτειας καί δάσκαλος τών σουλτανοπαίδων 
γνώστης ανατολικών καί εύρωπαϊκών, νεκρών καί ζωντανών, γλωσσών 
συνεργάτης τοΰ Έλληνικοΰ Φιλολογικοΰ Συλλόγου.
— Έμμ. Τσαλίκογλου, Οί έν διασπορα Καππαδόκες, ’Αθήνα 1954, χειρό
γραφο Κ.Μ.Σ. άρ. 58, σ. 158.
— «’Αγγελτήριο θανάτου», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, ΚΣΤ', άρ. 15, Κων
σταντινούπολη 1906, σσ. 9-10.
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Ό Ιστορικός Παύλος Καρολίδης. ’Ανέκδοτη φωτογραφία ’Αρχείου τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
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— E. Balta, Karamanlidika..., άρ. 97 (1897).
— Ό ’Ιορδάνης επιλέγει δνομα άπό τήν έλληνική μυθολογία: Ίάρδανος ήταν ό 
πατέρας τής Όμφάλης, βασίλισσας τής Λυδίας.

(9β) Καρολίδης Παύλος (1849-1930).
Γεννήθηκε στο Έντιρλίκ (Άνδρονίκι) τής Καισαρείας. Σπούδασε στή 

Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή καί στήν Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης. Το 1867 
φοίτησε στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί άργότερα συνέχισε σπουδές στή 
Γερμανία. Έπιστρέφοντας, τό 1872, άνέλαβε διδασκαλία στήν Κωνσταντι
νούπολη, Σμύρνη, καί άργότερα στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών ώς τακτικός 
καθηγητής τής ιστορίας. Βουλευτής στήν τουρκική βουλή στις αρχές τοΰ 
αιώνα, έγραψε πλήθος επιστημονικών καί εκλαϊκευτικών έργων, εστιάζον
τας τό ενδιαφέρον του στον κόσμο τής ’Ανατολής, πού άπετέλεσε ένα άπό τά 
αντικείμενα τών ερευνών του.
— «...ό καθηγητής Καρολίδης λεγόταν Καρλόγλου (kar = τό χιόνι, στα 
τούρκικα)». Γ. Τσουρουκτσή, δ.π.
— «Χατζή ’Ισαάκ Καρλόγλου» άπαντα στον κατάλογο συνδρομητών τής κα- 
ραμανλίδικης έκδοσης τής Κατήχησης τοϋ Πλάτωνα, μητροπολίτη Μόσχας, 
άπό τον Παΐσιο Καισαρείας (1839), E. Dalleggio - S. Salaville, S.π., άρ. 97.

(10) Κουζηνόπουλος Άβράμιος (περίπου 1830-;).
Γεννήθηκε στο Έντιρλίκ (Άνδρονίκι) τής Καισάρειας· σπούδασε ιατρι

κή. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε λόγιος, μεταφραστής, αναγνώστης τής Πανδώ
ρας, καί ότι ασχολήθηκε μέ θέματα τοπικής ιστορίας καί αρχαιολογίας. 
Συνεργάτης τοΰ Ε. Μισαηλίδη στήν τουρκόφωνη ’Ανατολή.
— Πανδώρα, τ. Η', φ. 172, ’Αθήνα 1857, σ. 95. Βλ. καί Dalleggio-Salaville, 
άρ. 176 (1872).
— «...ό γιατρός Άβράμιος καί ό Λάζαρος άλλαξαν τό επώνυμό τους σέ 
Κουζηνόπουλος...». Ίω. Τσουρουκτσή, δ.π., σ. 81.
— ’Ανήκει στήν τριμελή οικογένεια Κουζουντζάκογλου. Ό ένας άδελφός, ό 
Φήμιος, έξελλήνισε τό έπώνυμό του μεταφράζοντάς το σέ Άρνάκης. Οί άλλοι 
δύο, ό Αβραάμ καί ό Λάζαρος, τό έξελλήνισαν οχι σύμφωνα με τή σημασία, 
άλλα μέ το στοιχείο τό φωνητικό, κατά προσέγγιση, κι έτσι προέκυψε το 
Κουζηνόπουλος.
(11) Κουκκίδης ’Ιάκωβος (1855-;).

Τά στοιχεία πού διαθέτουμε έχουν ώς μόνη τους πηγή τις άνέκδοτες 
έπιστολές τοΰ Φιλίππου Αριστόβουλου. Ό ’Ιάκωβος Φασουλάς γεννήθηκε 
στό Νέβσεχιρ τής Καππαδοκίας- ήταν μαθητής τοΰ Φ. Αριστόβουλου. Τό 
1870, μέ συστατική επιστολή τοΰ δασκάλου του, ό Κουκκίδης ή Φασουλάς 
έρχεται στή Χάλκη νά συναντήσει τόν Ίω. Άναστασιάδη, δηλώνοντας ότι 
δέν επιθυμεί νά ίερωθεΐ. 'Ο Αριστόβουλος, άπευθυνόμενος στό σχολάρχη,
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σημειώνει ότι ό υποψήφιος μαθητής έχει γλωσσικές ελλείψεις στα ελληνικά 
καί σκέφτεται να τον παραπέμψει στον Βρυέννιο.
— Ό Φ. ’Αριστόβουλος, σε επιστολή του άπό τό Νέβσεχιρ, γράφει στον 
μαθητή του στήν Κωνσταντινούπολη, στις 3 Φεβρουάριου 1873, προσφω
νώντας τον μέ τά λόγια: «Τω κυρίφ Ίακώβω ’Αντωνίου Φασουλα (ή όπως 
αυτός θέλει Κουκκίδη)». Φ. ’Αριστοβούλου, ’Επιστολές, τ. II, άρ. χνα'.
— Τό έπίθετο διατηρήθηκε: πρβλ. Γεωργίου Κουκκίδη, Ή Νεάπολις τής 
Καππαδοκίας, τό Νέβσεχιρ. Έκδοσις Ένώσεως Σμυρναίων, ’Αθήνα 1975.

(12) Λεβίδης ’Αναστάσιος (1834-1918).
Γεννήθηκε στον "Αγιο Κωνσταντίνο ("Αϊ-Κωστέν), στό ’Έβερεκ τής 

Καισαρείας. Σπούδασε στήν Κωνσταντινούπολη, στή σχολή τού Ραφάνη 
καί στή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή. Άπό τό 1861 καί υστέρα εργάστηκε 
διαδοχικά ώς δάσκαλος στά ’Άδανα, στό Ζιντζίντερε, Έντιρλίκ, Ύοσγάτη, 
Μουταλάσκη. ’Ασχολήθηκε μέ τήν τοπική ιστορία καί άρχαιολογία έκδί- 
δοντας διάφορα συγγράμματα: ή πατρότητα των έργων του έχει άμφισβητη- 
θεΐ άπό τόν Μανουήλ Γεδεών.
— Τρύφωνος Εύαγγελίδη, Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Β', ’Αθήνα, σσ. 
280-281.
— Γύρω στό 1850 ό Λεβίδης ήταν μαθητής «είς τήν Μεγάλην τού Γένους 
Σχολήν..., όπου ύπό τοΰ γυμνασιάρχου [Ίωάννου Φιλαλήθους] μετωνομά- 
σθη ‘Λεβίδης’ άντί τοΰ Καζάντζογλου —ούχί κατά τήν ορθήν μετάφρασιν 
τής τουρκικής λέξεως». Πλάτων Λεβίδης, Σύντομος βιογραφία ’Αναστασίου 
Μ. Λεβίδου, ’Αθήνα 1935, σ. 11 (χειρόγραφο Κ.Μ.Σ. άρ. 209).

«Οί καθηγηταί αύτοΰ Καλλίφρων, Φιλαλήθης καί Εύθυβούλης, κατά τήν 
έπικρατήσασαν συνήθειαν τής σχολής, άπένεμον έπωνυμίαν εις τούς άρι- 
στεΐς μαθητάς (ώς είναι οί κ. Ήροκλής Βασιάδης, Ίω. Δημητριάδης-Άρι- 
στοκλής κ.ά.) οϊ τε εξελλήνισαν τό τουρκικόν όνομα τοΰ άριστέως μαθητοΰ 
άπό Καζαντσόγλου είς Λεβίδην μή δυνάμενοι νά διακρίνωσιν τήν σημασίαν 
των τουρκικών λέξεων καζάντσ = κέρδος καί καζάν = λέβης». Γ. Άσκητοπού- 
λου, «Υπόμνημα περί τής εν Φλαβιανοΐς μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου καί 
τοΰ ’Αναστασίου Λεβίδου», Πρακτικό Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, 3, ’Αθήνα 1938, σ. ξθ'.

(13) Λινείδης Λάζαρος (πριν τό 1850-;).
Τά στοιχεία είναι λιγοστά: τόν βρίσκουμε γύρω στά 1871 ελληνοδιδά

σκαλο στό Προκόπι καί στό Ούργκούμπ. Τό 1876 συμμετέχει στήν έκδοση 
τοΰ καραμανλίδικου έργου, Έλεγχος Διαμαρτυρομένων.
— Φιλίππου ’Αριστοβούλου, επιστολή φοθ', τής 18 ’Οκτωβρίου 1871.
— Το όνομα άπαντα στον Έλεγχο Διαμαρτυρομένων, στον κατάλογο συνδρο
μητών: θά πρέπει νά άναζητηθεϊ σχέση πατρότητας τοΰ συνδρομητή Χατζή- 
Ίωάννη Νικόλα Μπεζιρτζόγλου (Λινείδη), πού έγγράφεται για έκατό άντίτυ- 
πα, με τον Λάζαρο Λινείδη (Ε. Dalleggio - S. Salaville, δ.π., τ. 3, άρ. 195).
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Οϊ ένδυματολογικές συνήθειες στήν έξέλιξή τους. 'Ένας Καππαδόκης μέ φέσι στή δεκαετία τοϋ 
1870: είναι ό ’Αναστάσιος Λεβίδης, ό όποιος, άφοδ έξελλήνισε το άρχικό τουρκογενές έπώνυμό 
του (Καζάντζογλου), βάφτισε το γιό του Πλάτωνα. Στή διπλανή φωτογραφία ό Λεβίδης είκονί- 

ζεται μέ τον έγγονό του ντυμένον εΰζωνο το 1900 στο Ζιντζιντερέ. 
(Φωτογραφίες Φιλάρετου Λεβίδη.)
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— Tò Λινείδης είναι άπόδοση του Μπεζιρτζόγλου: στά τουρκικά άπό τή ρίζα 
bezir παράγονται λέξεις πού σχετίζονται μέ το λινέλαιο, το λιναρόσπορο κ.ά.

(14) Μαυροφρύδης Δημήτριος (1828-1866).
Γεννήθηκε στο Έντιρλίκ (Άνδρονίκι). Σπούδασε στήν Ευαγγελική 

Σχολή Σμύρνης καί κατόπιν δίδαξε στή Ζωσιμαία, στα Γιάννενα.. Φοίτησε 
στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, στο φιλολογικό κλάδο, καί συνέχισε στή Γερ
μανία, όπου ειδικεύτηκε στή γλωσσολογία. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών (1861), εκδότης τού περιοδικού Φιλίστωρμαζί μέ τόν Κων. Ξανθό- 
πουλο καί τόν Στ. Κουμανούδη, μελέτησε τό ζήτημα τής ενότητας τής ελλη
νικής γλώσσας.
— «...ή μετατροπή γινόταν μέ άντίστοιχη μετάφραση, π.χ. Καρακάσογλου 
(kara = μαύρος, kaç = φρύδι) σέ Μαυροφρύδης, όπως τόν γνωστόν παλαιόν 
καθηγητήν τής γλωσσολογίας στό Πανεπιστήμιο, Δημήτριο Μαυροφρύ- 
δη...». Ί. Τσουρουκτσή, ο.π., σ. 175.
— Στήν καραμανλίδικη έκδοση τής Κατήχησης τού Πλάτωνα (1839), στον 
κατάλογο συνδρομητών του Έντιρλίκ, διακρίνουμε ονομα πού πιθανόν άνήκει 
στον πατέρα του: Ί. Καρακάσογλου (Ε. Dalleggio - S. Salaville, ο.π., τ. 1, άρ. 
97 (1839)).

(15) Όμηρόλης ’Λβράμιος (1799-1839).
Γεννήθηκε στό Έντιρλίκ τής Καισάρειας. Σπούδασε στή Σμύρνη μέ δα

σκάλους τόν Κ. Οικονόμο καί τόν Κ. Κούμα. Διευθυντής τής Ευαγγελικής 
Σχολής Σμύρνης καί τής ’Εμπορικής Σχολής Χάλκης.
— «Άβράμιος ό Όμηρόλης, Όμουρλόγλους πρότερον». Μ. Γεδεών, Άπο- 
σημειώματα..., σ. 110.
— Εκτενέστερα βιβλιογραφικά καί προσωπογραφικά στοιχεία περιλαμβάνον
ται έδώ, στις ύποσημειώσεις (βλ. άρ. 24).

(16) Πυλάδης Βασίλειος (1810-1888).
Γεννήθηκε στήν Καισάρεια. Σπούδασε στή Μεγάλη τού Γένους Σχολή 

μέ δάσκαλο τόν Λογάδη. Φοίτησε στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Ήταν ιδρυ
τικό μέλος τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου καί έχοντας εξασφαλίσει 
τίς υλικές προϋποθέσεις μέ τήν άπασχόλησή του μέ τό εμπόριο, έζησε όλη 
του τή ζωή ώς λόγιος στήν Κωνσταντινούπολη, στό περιβάλλον τού Πατρι
αρχείου.
— Μ. Γεδεών, Μνεία..., σ. 74.

Βασιλείου Σμύρνης, Διάφορα Επιγράμματα, Σμύρνη 1906, σσ. 25-27. 
[’Αγγελτήριο θανάτου], Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος Θ', άρ. 25, 

Κωνσταντινούπολη 1889, σ. 194.
— Ό γνωστός Πυλάδης, του άρχαίου έλληνικοΰ μύθου, ό πιστός φίλος του 
Όρέστη.
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’Αέτωμα καί ιωνικά κιονόκρανα στό Έντιρλίκ, Άνδρονίκιο, τής Καισαρείας. Τό οίκημα, πού 
πιθανόν να στέγασε τόν Άβράμιο Όμηρόλη, γνωστό στό χωριό ώς σπίτι τού Ούμουρλόγλου, 
«τό ώραιότερο τού χωριού», μετά τήν Καταστροφή έγινε τουρκικό σχολείο, όπως δηλώνει καί ή 

επιγραφή τού ύπέρθυρου.
Φωτογραφία ’Αγλαΐας Άγιουτάντη, 1959 (Φωτογραφικό ’Αρχείο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.)
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(17) Ραμφόπουλος Χαράλαμπος (μετά τό 1850-;).
Οί πληροφορίες είναι λιγοστές: ήταν καί αυτός μαθητής του Φιλίππου 

’Αριστόβουλου. Στή δεκαετία 1870-1880 βρισκόταν στήν Κερμίρα.
— Μια προσφώνηση μόνο, από τό δάσκαλο προς τό μαθητή, σε επιστολή 
του τής 19ης Μαρτίου 1873 (επιστολή άρ. χξα'): «Τω άγαπητω μοι Χαρα- 
λάμπφ Προδρόμου Ίπικόγλου (Ραμφοπούλω)».
— Το «Ίπίκογλου» μεταφράζεται Ραμφόπουλος, σε ελεύθερη άπόδοση: ibik, 
τούρκικα, σημαίνει τό λειρί τοΰ πετεινού, τον ίδιο τον τσαλαπετεινό, καθώς καί 
τό λοφίο του: ό φορέας, λοιπόν, έπέλεξε μια υπαινικτικότερη εκδοχή επωνύ
μου.
(18) Ραφάνης Γεώργιος (1800-1878).

Γεννήθηκε στό Νέβσεχιρ (Νεάπολη) τής Καππαδοκίας. Σπούδασε στή 
Μεγάλη του Γένους Σχολή, με δάσκαλο τον Λογάδη, καί αργότερα δίδαξε 
στήν προκαταρκτική σχολή στό Φανάρι (1843-1868). ’Από τήν «Σχολήν τοΰ 
Ραφάνους» πέρασαν οί περισσότεροι Καππαδόκες τής Πόλης πριν άπό τή 
μετάταξή τους στά ανώτερα ιδρύματα.
— Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα..., σσ. 76-77.
— Λεγόταν «Φανί Ίωάννογλους». Ί. Γεωργίου, «Ή εν Καππαδοκία Νέβσε- 
χιρ», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Α', ’Αθήνα 1938, σ. 448.

(19) Σοφοκλής Γαβριήλ (;).
Κωνσταντινουπολίτης λόγιος τοΰ δεύτερου μισοΰ τοΰ 19ου αιώνα. Κατα

γόταν άπό τήν Καισάρεια. Ιδρυτικό μέλος τοΰ Έλληνικοΰ Φιλολογικοΰ 
Συλλόγου, δάσκαλος καί σχολάρχης, συνέταξε σχολικό άλφαβητάρι μέ νεο- 
τεριστική μέθοδο.
— Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα..., σσ. 56, 171-172.

Αικατερίνη Λασκαρίδου (’Άρια Κλώντια), Κωνσταντινούπολη, πατρίδα 
μου, ’Αθήνα 1987, σ. 137.

Μηνά Χριστοπούλου, Ai εις τάς μητροπόλεις Καισαρείας καί Ίκονίον 
ελληνορθόδοξοι κοινότητες, Χανιά 1939, σ. 8 (χειρόγραφο Κ.Μ.Σ., άρ. 66).
— Γιά τά έργα του βλ. Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα άρ. 8606, 9062, 9577 καί 
Dalleggio-Salaville άρ. 183 (1873). ’Ακόμα, γιά τή συμβολή του στις συζητή
σεις πού οργάνωνε ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος μέ στόχο τήν προώθη
ση των έκπαιδευτικών ζητημάτων καί τή διάδοση τής ελληνικής γλώσσας κα
θώς καί τήν προστασία άπό τήν εισβολή των ξένων ήθών, βλ. Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος, τ. Α', έτος Α', Κωνσταντινούπολη 1863, σσ. 158, 
171, 205 κ.έξ.
(20) Φιντίας Ιερόθεος (μετά τό 1830-;).

Μητροπολίτης Χαλεπίου, Νεοκαισαρείας.
Γεννήθηκε στήν Κασταμονή τής Νεοκαισάρειας· σπούδασε στή Θεολο- 

γική Σχολή Χάλκης, άπό τήν όποια άποφοίτησε τό 1854. Διετέλεσε διευθυν
τής τής Εμπορικής Σχολής Χάλκης.
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— Β. Σταυρίδης, δ.π., σ. 146.
— «...χειροτονία εις ίεροδιάκονον Σεραφείμ μετανομασθέντος 'Ιεροθέου, 
τούπίκλην Φιντίου, μαθητου τής Θεολογικής Σχολής έκ Κασταμονής, 29 
Σεπτεμβρίου 1853». Γ. Μεταλληνός, ’Αρχείον..., II, άρ. εγγράφου 674 (Κ8, 
163), σ. 412.
— Δάμων καί Φιντίας, οί Πυθαγόρειοι.

(21) Χρυσοσφαιρίδης Κωνσταντίνος (πριν άπό τό 1850-;).
Λόγιος καί έμπορος με άξονα δράσης ’Άγκυρα - Κωνσταντινούπολη. 

'Υποψήφιος χορηγός σέ καραμανλίδικη μετάφραση του έργου του Λέοντα 
Μελά «Χριστόφορος», έκδοση τήν όποια σχεδίαζε ό Φ. ’Αριστόβουλος, στή 
δεκαετία του ’70, άλλά δεν πραγματοποιήθηκε.
— Άπό τις επιστολές τοϋ Φίλιππου ’Αριστόβουλου συνάγονται οί εξής 
παραλλαγές τοΰ ονόματος: ’Οκτώβριος 1871: «Κωνσταντίνος Άλτιντοπ», 
Νοέμβριος 1871: «Κωστάκη Άγά Άλτιντοπ», ’Ιανουάριος 1872: «Κύριος 
Κωνσταντίνος Χρυσοσφαιρίδης».
— Το «Χρυσοσφαιρίδης» είναι άκριβής μετάφραση τοΰ Άλτιντοπ: στά τούρκι
κα altin = χρυσός, καί top = το τόπι, ή σφαίρα. Πρέπει να σημειωθεί, ότι γίνεται 
έναλλασσόμενη, παράλληλη χρήση όλων των τύπων έπωνύμου, κατά περίπτω
ση. Αύτό σχετίζεται μέ μιά ύπό διαμόρφωση έθνική συνείδηση πού δεν κρυ
σταλλώνεται μεμιάς σέ ενα σχήμα' πολύ περισσότερο, όταν ή συμβίωση μέ τον 
μουσουλμανικό κόσμο προτρέπει ή οδηγεί σέ συμπεριφορά, πού δέν μπορεί νά 
εχει πολιτισμικά άμιγή σύνθεση. Συγκρητισμός, άστάθειες, άργές διαδικασίες 
εθνικής αφύπνισης: στο πλαίσιο αύτό θά μπορούσε νά ένταχθεϊ ό έμπορος Χρυ
σοσφαιρίδης ή Άλτιντοπ. Το επίθετο Άλτιντοπ όμως έπέζησε: βλ. Περικλέ- 
ους Κ. Άλτηντοπ, Γαλάτη, Νέον ’Όργανον έμμέτρως καί εις το πεζόν. Καρκι- 
νικοί στίχοι έπί της μάχης τοΰ Σχγγαρίου, ’Αθήνα 1930.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Ή συναγωγή των καππαδοκικής προέλευσης ονομάτων, σέ συνδυασμό 
μέ τά βιογραφικά στοιχεία των προσώπων πού τήν άπαρτίζουν, οδηγούν, 
όπως είδαμε, στή διαπίστωση ότι ή προτίμηση των άρχαιοελληνικών ή 
απλώς ελληνικών ονομάτων δέν συνιστά μιά μεμονωμένη έπιλογή πού συν- 
τελεΐται άποκλειστικά στό έπίπεδο τής όνοματοδοσίας καί μόνο, άλλα συν- 
αρτάται στενά μέ τήν όλη ιδεολογική συγκρότηση τών λογίων. Ή πράξη 
τους δέν άποτελεϊ γραφική έκδήλωση έπαρχιακής Ιδιαιτερότητας, αλλά έν- 
τάσσεται στό πλατύ έκεΐνο ρεύμα τής έθνικής αύτογνωσίας πού έκπορεύεται 
άπό τήν κυρίως Ελλάδα: ή άρχαιολατρία είναι ένα άπό τά κύρια συστατικά 
της.
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Ό ιστορισμός πού διέπει τον νεοελληνικό δέκατο ένατο αιώνα καθορίζει 
μέ ένάργεια καί την πνευματική ζωή τοΰ άπομονωμένου τμήματος τής Ανα
τολής. Στήν Πόλη, στή Σμύρνη, άλλά καί στήν Καππαδοκία, οί διανοούμε
νοι τής εποχής ακολουθούν τή συμπεριφορά, τίς άξιες πού ή ίδια ή έλληνική 
λογιοσύνη εκπέμπει καί καλλιεργεί: ή στροφή στον είδωλολατρικό κόσμο, 
σέ συνδυασμό μέ τή γένεση καί άνάπτυξη των λαογραφικών ενδιαφερόντων 
πού ένθαρρύνονται από οργανισμούς όπως ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλ
λογος στήν Πόλη, έρχονται να επιβεβαιώσουν τήν τρισχιλιετή ένότητα καί 
έλληνικότητα τού μικρασιατικού, αύτή τή φορά, χώρου: αρχαιολογικές ανα
ζητήσεις, μεταφράσεις καί εκδόσεις κλασικών κειμένων, συλλογές νομισμα
τικές, σύνθεση επιγραμμάτων σέ ομηρική διάλεκτο, συγγραφή τοπικών 
ιστοριών βασισμένων στα άντίστοιχα ιδεολογήματα —είναι μερικές άπό τίς 
ενασχολήσεις τοΰ κύκλου τών λογίων πού άπεμπόλησαν τά άρχικά τους 
ονόματα για νά υιοθετήσουν ελληνικά ή άρχαιοελληνικά32.

32. Οί λόγιοι πού μετονομάστηκαν προσανατολίζονται σέ ελληνοκεντρικές κατευθύνσεις: ό 
Νικηφόρος Γλύκας διατηρεί συλλογή νομισμάτων καί ένδιαφέρεται γιά άρχαϊες επιγραφές, 
δημοσιεύοντας τά σχετικά πορίσματά του σέ περιοδικά (Πανδώρα, 8, 1857, σσ. 3-12, «’Αρχαιο
λογικά Ίμβρου» καί «Περί τινων άνεκδότων έπιγραφών τής νήσου Ίμβρου», Ε.Φ.Σ.Κ., 13, 
Κωνσταντινούπολη 1878-1879, σσ. 3-12 (Παράρτημα τής ’Αρχαιολογικής ’Επιτροπής)). ’Επί
σης, ό Άβράμιος Κουζηνόπουλος μαζί μέ τον Σεραπίωνα Ίωάννου αναζητούν έλληνικές επι
γραφές στά έρείπια άρχαίων καππαδοκικών πόλεων (βλ. Πανδώρα, ΙΘ', φύλ. 452, ’Αθήνα 1869, 
σσ. 389-393, «Περί τών έν Καππαδοκία έως τοϋδε εύρεθεισών επιγραφών»). ‘Ο ’Αναστάσιος 
Λεβίδης συντάσσει τά επιτύμβια τοΰ Καισαρείας Παΐσιου, τού Εύστάθιου Κλεόβουλου καί τού 
Ίω. Άναστασιάδη σέ γλώσσα όμηρική (βλ. Πλάτων Λεβίδης, Βιογραφία ’Αναστασίου Λεβί- 
δου, ’Αθήνα 1935, χειρόγραφο Κ.Μ.Σ., άρ. 209). Ό Ιορδάνης Καρολίδης συνθέτει άρχαΐα 
επιγράμματα (βλ. Βασιλείου Σμύρνης, Διάφορα ’Επιγράμματα, Σμύρνη 1906, σ. 27), άλλά καί 
στον ίδιο, κατά τό θάνατό του, θά τού άφιερωθεΐ άρχαϊο έπίγραμμα: «Εις Ίάρδανον τόν Καρολί- 
δην» ([ΰπό Δ. Μοστράτου], ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, κστ',άρ. 5, Κωνσταντινούπολη 1906, σ. 
56). Ό Μαυροφρύδης στά επιστημονικά του συγγράμματα άσχολήθηκε μέ τό ζήτημα τής ένό- 
τητας τής έλληνικής γλώσσας. ’Αποδεικτική άποστολή έχει καί ή λεξικογραφτκή ϋλη πού 
συναθροίζει ό Π. Καρολίδης: έκδίδει τό 1885, στή Σμύρνη, τό «Γλωσσάριον Συγκριτικόν έλλη- 
νοκαππαδοκικών λέξεων, ήτοι ή έν Καππαδοκία λαλουμένη έλληνική διάλεκτος καί τά έν αύτή 
σωζόμενα ίχνη τής άρχαίας καππαδοκικής γλώσσης ΰπό Παύλου Καρολίδου». Δύο χρόνια 
άργότερα, τό 1887, ό ’Αναστάσιος Λεβίδης θά έκδώσει καί αύτός στήν Κωνσταντινούπολη 
λεξικό όνομαστικό, «πρός χρήσιν τής τουρκογλώσσου νεολαίας». Τήν έπόμενη χρονιά κυκλο
φορεί στήν Πόλη άπό τόν Λεβίδη ένα 'Ελληνοτουρκικό Λεξικό, «Συνταχθέν έπί τή βάσει τών 
άχρι τοϋδε φανέντων τελειοτέρων έλληνικών καί τουρκικών Λεξικών μετά παραρτήματος περι- 
λαμβάνοντος τά τε έλληνικά καί τουρκικά όνόματα τών κυριωδεστέρων πόλεων, όρέων καί 
ποταμών». ’Ακόμα, ό Σεραπίων Ίωάννου, τό 1872, άναζητά έλληνόφωνους στήν Καππαδοκία: 
«...Καί ό έν Άνδρονικίω τής Καισαρείας κ. Σεραπίων Ίωάννου άπαντών τή 16 ’Απριλίου εις 
τήν μνημονευθεΐσαν ’Εγκύκλιον, λέγει δτι έγχώρια γλωσσικά παρά τή κώμη καί τοΐς περιχώ- 
ροις έκείνοις άμυδρόν ή ούδέν διασώζουσιν ίχνος έλληνισμοϋ· μάτην δέ θά έζήτει τούτο καί ό 
όξυδερκέστατος όφθαλμός τουλάχιστον έν αίς έδίδαξε χώραις· συνιστών δ’ ήμΐν τήν έν Καισα- 
ρείμ ίδρυθεΐσαν Λέσχην, πολλούς άριθμουσαν έν τοΐς μέλεσι νέους εύπαιδεύτους, έπιλέγει δτι 
μόνον διά τούτων καί δι’ υλικών μέσων ήδύνατο νά πληρωθή ή πρόθεσις τοΰ Συλλόγου έν
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Στην Καππαδοκία, τό χώρο μέ τήν ιδιαιτερότητα τής συνύπαρξης τουρ- 
κοφωνίας καί ορθόδοξης παράδοσης, ή εισαγωγή προτύπων του παγανιστι- 
κοΰ κόσμου θά γίνει σταδιακά καί θά σημάνει μια άλλαγή στή διάθεση του 
δέκτη άπέναντι στον αρχαίο κόσμο. Τό 1803 στήν Καισάρεια, κατά τήν 
ανέγερση τής Μονής των Φλαβιανών, ένα εύρημα άρχαιολογικό άντιμετω- 
πίζεται ως «άλλο», είδωλολατρικό, κάτι πού δεν άνήκει στή χριστιανική 
παιδεία, άλλα καί ούτε μπορεί να συμβιώσει Ισόρροπα μαζί της33. Εκείνο 
όμως πού στις άρχές τού αιώνα στήν Καππαδοκία θεωρείται όβελιστέο άπό 
τήν εκκλησία, γύρω στα μέσα του προβιβάζεται σε επίζηλο πολιτισμικό

πολλαΐς άποκέντροις κώμαις, ένθα ή μέν Ελληνική γλώσσα λαλεϊται όπωσδήποτε, ϊχνη δε 
πολλά ελληνισμού διασώζονται». Βλ. Ό έν Κωνσταντινονπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλ
λογος, τ. Στ' (1871-1872), Κωνσταντινούπολη 1873, σ. 288. Ή ενασχόληση πάλι μέ τα άρχαϊα 
κείμενα συνιστά μια πτυχή των έλληνοκεντρικών δραστηριοτήτων των λογιών: Γνωρίζουμε ότι 
ό Εϋθυβούλης μεταφράζει στά άρχαϊα έλληνικά τή Γεωγραφία του Μελετίου, («συγγραφείσα 
μέν έλληνιστί, έκδοθεΐσα δέ χυδαϊστί... ήδη δεύτερον διασκευασθεΐσα έπί τό καθαρότερον 
ύφος...», όπως δηλώνεται στή σελίδα τίτλου τής έκδοσης του 1853). Στά κατάλοιπά του ό ίδιος 
άφήνει άνέκδοτα έργα περί άρχαίας έλληνικής φιλολογίας· έπίσης ό Πυλάδης, έκτος τού ότι 
υποδεικνύει στον Ματθαίο Παρανίκα «χειρόγραφα προς σπουδήν» (βλ. Μανουήλ Γεδεών, 
Μνεία..., σ. 438), παροτρύνει τόν Καρολίδη νά έκδώσει τόν Στράβωνα, επιχορηγώντας ό ίδιος 
τά «Περί Μικρός ’Ασίας» Γεωγραφικά του, πού έκδόθηκαν τό 1889 στήν ’Αθήνα. Ό άρχαϊος 
κόσμος είναι παρών καί στήν έργογραφία τού Ή. Βασιάδη: πλάι στά όνόματα των Goethe, 
Schiller, Rousseau περιλαμβάνονται καί μελέτες του για άρχαίους ποιητές, φιλοσόφους, ρήτο
ρες, άπό τόν Όμηρο ως τόν Πλάτωνα καί τόν Ηενοφώντα. ’Ακόμα ό Γ. Σοφοκλής μεταφράζει 
καί έκδίδει Δημοσθένη στήν καθαρεύουσα ( Υπέρ Κτησιφώντος περί τοΰ Στεφάνου, ’Αθήνα 
1858).

Ή εύαισθητοποίηση γύρω άπό τά θέματα τής άρχαιότητας, πού χαρακτηρίζει όλόκληρο τόν 
αιώνα, δέν άφησε άνεπηρέαστους καί τούς λογίους στούς όποιους άναφερθήκαμε. Ή άνάπτυξη 
τής ’Αρχαιολογίας ώς αΰτόνομης έπιστήμης κινητοποιεί τό ένδιαφέρον τους: ό Λάτρης άρθρο- 
γραφεϊ στήν ’Αμάλθεια γιά τήν προφύλαξη τών άρχαιοτήτων στά μέσα τής δεκαετίας τού ’60, 
ένώ ό Μυστακίδης, ό Κεραμεύς, ό Φήμιος-Άρνάκης συμμετέχουν οϊ ίδιοι σέ άνασκαφές μικρής 
ή μεγάλης έμβέλειας. Ώς καί ό Κοπάσης έκδίδει Χριστιανική ’Αρχαιολογία—πού έχει έμμεση 
μόνο σχέση μέ τά γράμματα. Άλλος τομέας έκφρασης άρχαιολατρικών τάσεων είναι ή συγ
γραφή τοπικών Ιστοριών μέ γνώμονα πάντοτε τή σύνδεση μέ τό άπώτατο έλληνικό παρελθόν. 
Στά βάθη τής ’Ανατολής ό Λεβίδης, ό Καρολίδης, άλλά καί άσημοι λόγιοι, ό Φήμιος-’Αρνάκης 
(Ί. Καλφόγλου, δ.π., σσ. 72,98) ή ό ’Αβραάμ Κουζηνόπουλος (Πανδώρα, τ. Η', φ. 172, Αθήνα 
1857, σσ. 95-96), άσχολοϋνται μέ καππαδοκικές μονογραφίες πού σπονδυλώνονται γύρω άπό 
τόν ιδεολογικό άξονα τής ιστορικής συνέχειας.

33. «...βγήκε μέσα άπό τή γή μιά σαρκοφάγος (λάρνακα) κι όπως είνε γνωστό οΐ τέτοιες 
λάρνακες μόνο στούς είδωλολάτρες άνήκανε. Ή σαρκοφάγος μέχρι σήμερα [1898] στο κελάρι 
χρησιμοποιείται ώσάν σκαφίδι ψωμιού (άρτοθήκη). ’Επειδή βγήκε άπό τήν Γή κι είχε στή μέση 
κάποιου συμπλέγματος τήν εικόνα ενός κοριτσιού, ό άείμνηστος Γερμανός κινούμενος άπό 
φανατισμό, μέ τήν ιδέα πώς είνε είδωλο διάταξε καί τή σπάσανε καί κατ ’ άρχάς μέν γινότανε 
χρήση της στό νεροχύτη καί έπειτα μεταβλήθηκε σ’ άρτοθήκη. Όσο γιά τή δουλειά της 
φαίνεται πώς είνε έργασία τού 3ου ή 4ου π.Χ. αιώνα». Ί. Κάλφογλου, Μονή Φλαβιανών, 
Κωνσταντινούπολη 1898, σσ. 73-75 (μετάφραση άπό τό καραμανλίδικο πρωτότυπο X. Τουργού- 
τη - Γ. Μαυροχαλυβίδη).
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πρότυπο μέ τή σύζευξη ελληνισμού καί χριστιανισμού, ενώ άργότερα θά 
γίνει δεκτό άνώδυνα.

Στο πλαίσιο αύτό, ή μεταβολή των ονομάτων, για τον περιορισμένο πάν
τοτε κύκλο των Καππαδοκών λογίων πού καταλογραφοΰνται εδώ, παρουσιά
ζει κάποια ειδικότερα χαρακτηριστικά. Πρώτα άπ’ δλα, τα άρχικά τουρκο
γενή επώνυμα ή βαφτιστικά τής Παλαιός Διαθήκης δεν μετατρέπονται άπευ- 
θείας σε είδωλολατρικά, άλλά άκολουθοΰν καθαρεύοντες τύπους σπάνια 
άμιγώς άρχαιοελληνικούς. Μια άπό τις αίτιες θά μπορούσε να είναι τό γεγο
νός ότι ή άπόσταση άπό τήν τουρκοφωνία στον έξαρχαϊσμό είναι τεράστια, 
τό πολιτισμικό χάσμα άνάμεσα στον οθωμανικό κόσμο, πού τούς περιβάλ
λει, καί τόν αρχαίο γεφυρώνεται εύκολότερα άν μεσοστρατίς παρεμβληθεί ή 
νησίδα τής νεοελληνικής σύγχρονης —άλλωστε— γλώσσας, καί μάλιστα οι 
καθαρεύοντες τύποι της. Έτσι θά συντελεστεΐ προοδευτικά καί ή χειραφέ
τηση άπό τά στοιχεία τά οθωμανικά. Άλλα καί στα πρώτα χρόνια, όσο τα 
έπιβιώματα τού διαφωτισμού είναι άκόμα παρόντα, οί άναφορές στον άρχαΐο 
κόσμο είναι άμεσες, τά δάνεια γίνονται άτόφια άπό τόν κόσμο τών ήρώων, 
τής μυθολογίας: Όμηρος, Αίσωπος. Άργότερα, όταν στό νεοελληνικό κρά
τος οί γλωσσικές τάσεις τής εποχής —καί όχι μόνον αύτές— παρουσιάζουν 
έναν ολοένα εντονότερο αρχαϊσμό, τά ονόματα τά καππαδοκικά συμμορφώ
νονται ή άπλώς επηρεάζονται άπό τις κυρίαρχες αύτές τάσεις: τό φαινόμενο 
τού έξελληνισμοΰ διευρύνεται μέν, συγκρινόμενο μέ τήν έποχή τού Όμηρό
λη, άλλα στήν ούσία ό άρχαΐος κόσμος σιγά-σιγά αποκαθηλώνεται: τή θέση 
τών προσώπων θά πάρουν γλωσσικά υποκατάστατα, κατασκευασμένοι κα
θαρεύοντες τύποι, πράγμα πού ίσως υπαγορεύεται καί άπό μιά ανάγκη να 
δειχθοΰν «διακριτικοί» άπέναντι στήν τουρκική έξουσία καί τό φόβο της. 
Έτσι, ό γιος τού ’Ιωάννη Σεραφείμ Αισώπου θά μεταβληθεϊ σέ Σεραπίωνα 
Ίωάννου.

Οί λόγιοι πού έξελληνίστηκαν ακολούθησαν μιά διαδρομή ζωής περίπου 
τυπική: τά πρώτα γράμματα στή γενέτειρα, δίπλα σέ κάποιον δάσκαλο, κλη
ρικό, καί ύστερα έγκατάσταση σέ ένα μεγάλο αστικό κέντρο —ή πρώτη 
ρήξη μέ τήν παραδοσιακή κοινωνία πού τούς έξέθρεψε. Ακολουθεί γιά 
μερικούς καί μιά δεύτερη τομή, ή εκπαίδευση στήν Αθήνα ή καί στά εύρω- 
παϊκά πανεπιστήμια —τό βεληνεκές τους φθάνει ως τό Κίεβο καί τό Εδιμ
βούργο. Όπως παρατηρούμε, οί λόγιοι, στήν πατρίδα τών τριών ιεραρχών, 
επιζητούν τήν έπαφή μέ τό δυτικό πολιτισμό καί δέν πρεσβεύουν δόγματα 
αύτοαπομόνωσης ή άνατολικής αύτάρκειας, πού έκ τών υστέρων τούς άπο- 
δώσαμε έρήμην τους. Αντίθετα, ή δίψα γιά επικοινωνία μέ τό δυτικό κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένου καί τού έλλαδικοΰ χώρου, είναι έκείνη πού τούς δια
κατέχει. Ό Georges Perrot μνημονεύει πώς «άφότου οί έν Καππαδοκία άπο- 
λαύουσι πλείονος ήσυχίας καί αί συγκοινωνίαι κατέστησαν εύχερέστεραι, ή 
αύρα τής άναγεννήσεως τών γραμμάτων καί ενταύθα γίνεται έπαισθητή, καί
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οΐ κάτοικοι μεταπέμπονται δασκάλους, εφημερίδας, καί βιβλία έξ ’Αθη
νών»34.

Στήν καππαδοκική γή ή άρχαιολατρία μοιάζει να άγγίζει καί συνήθειες 
τής καθημερινής ζωής. Στο σημείο αυτό οί πληροφορίες είναι ελάχιστες. 
«Δεν μπορεί νά ξεπεράσει κανείς τούς άρχαίους, αν δεν τούς μιμηθεΐ». Ή 
παλαιό αύτή γαλλική ρήση μάς θυμίζει ότι τό ίδιο έγινε καί στή δυτική 
άναγέννηση καί στο διαφωτισμό: μέσα άπό τή μίμηση καλλιεργήθηκαν καί 
επικράτησαν οί νέες μορφές. Μέσα άπό τήν επαφή μέ τήν Εύρώπη θά άναβι- 
ώσει τό όραμα ένός χαμένου κόσμου: ό Ίκέσιος Λάτρης στά χρόνια τού 
αγώνα άπαθανατίζεται στό Παρίσι μέ χλαμύδα άρχαίου Έλληνα, ενώ τό 
πατρικό σπίτι τού 'Ομηρόλη στό Έντιρλίκ φέρει στήν πρόσοψη άρχαιοελ- 
ληνικά κιονόκρανα. Αυτός πού έξαρχάϊσε τό τουρκογενές έπίθετό του παίρ
νοντας τό όνομα τού μεγάλου ποιητή άφησε στούς μεταγενεστέρους του τήν 
εικόνα κάποιου πού ήταν «ντυμένος πάντα σά βέρος άνατολίτης, άλλά μέ 
κεφάλι δυτικού»35.

Συχνά, ή έμμονή στήν ελληνολατρία οδήγησε σέ μιαν άναζήτηση «ανό
θευτων» σχημάτων, πού στηριζόταν στήν άπόρριψη τού έκάστοτε οριζόμε
νου ώς «ξένου» στοιχείου, είτε αυτό προερχόταν άπό τή μιά κατεύθυνση, τόν 
πολιτισμό τών δυτικών36, είτε άπό τήν άλλη, τή χριστιανική ’Ανατολή37. 
Όσο προχωρούμε προς τό τέλος τού 19ου αιώνα καί άπομακρυνόμαστε καί 
άπό αύτά τά άπομεινάρια τού διαφωτιστικοΰ κινήματος, ή δεύτερη στάση 
γίνεται όλο καί σπανιότερη.

Τέλος, έπιφαινόμενο καί τούτο τής έξαρχαϊστικής έξαρσης συγγενικό μέ 
τήν άλλαγή τών ονομάτων, είναι ή όμορη γλωσσική προσπάθεια άποκάθαρ- 
σης τών τοπωνυμίων: τό δίδυμο τού έξελληνισμοΰ περιλαμβάνει, έκτος άπό 
τά βαφτιστικά όνόματα ή επώνυμα, καί τήν εκστρατεία άποκατάστασης τών 
γεωγραφικών όρων, εγχείρημα πού πήρε διαστάσεις εθνικής έκστρατείας για

34. Georges Perrot, Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure, Παρίσι 1867. Ή μετάφραση τής 
παραγράφου όφείλεται στον Παΰλο Καρολίδη: τήν παραθέτει στό Γλωσσάριον Συγκριτικόν 
Έλληνοκαππαδοκικών Λέξεων, σ. 5.

35. Έμμ. Τσαλίκογλου, Οί έν διασπορφ Καππαδόκες, ’Αθήνα 1954, σ. 158 (χειρόγραφο 
Κ.Μ.Σ. άρ. 58).

36. Διάλεξη του Μ. Χουρμούζη πού δόθηκε στή Λέσχη «Όμόνοια» τής Πόλης τό 1870, με 
θέμα «Περί τής άπό τών πατρψων παρεκτροπής ήμών καί τών όλεθρίων άποτελεσμάτων τής 
δήθεν εύρωπαϊκής προόδου», Χρόνος, περίοδος β", Έπετηρίς Νεολόγου του έτους 1871, έτος 
Α', Κωνσταντινούπολη 1870, σσ. 142-153.

37. ’Εκφραστής τής άποψης αύτής είναι ένας Σμυρναϊος λόγιος, ό Διονύσιος Μαρκόπουλος. 
Τό 1909 έκδίδει στή Σμύρνη τό έργο 'Ελληνική ’Ονοματολογία, όπου, άνάμεσα σέ άλλα, 
έκφράζει τή δυσφορία του άπέναντι στό φαινόμενο τής έπικράτησης, κυρίως στά ένδότερα τής 
Μικρός ’Ασίας, όνομάτών παρμένων άπό τίς γραφές, πού εισχώρησαν στό έλληνικό όνοματολό- 
γιο μέ τήν έλευση του χριστιανισμού (βλ. έδώ ’Επίμετρο). Κρατάει τόν μίτο ένός χαμένου 
σχεδόν πια διαφωτιστικοΰ ρεύματος.
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τό νεοελληνικό κράτος. Ή ερευνά τοΰ ζητήματος βρίσκεται εξω από τά όρια 
τής εργασίας αυτής: μάς ενδιαφέρει στο ποσοστό πού τό φαινόμενο επιχωριά
ζει στή Μικρά ’Ασία καί στήν περίπτωση πού οί φορείς των εξελληνισμέ
νων ονομάτων ταυτίζονται καί μέ τά πρόσωπα πού τό εισάγουν καί έργάζον- 
ται προς τήν κατεύθυνση τής έθνικής αποκατάστασης, δηλαδή τοϋ έξελλη- 
νισμοΰ των τοπωνυμίων. 'Ο Ύπερίδης καί οί Λάτρηδες στή Σμύρνη, ό 
Όμηρόλης καί ό Λεβίδης στήν Καππαδοκία38 γνωρίζουμε ότι πρωτοστάτη
σαν στήν κίνηση γιά τήν έπιβολή ή έπαναφορά τοΰ άρχαίου ελληνικού 
χαρακτήρα των ονομάτων στά πολίσματα τοΰ όθωμανικοΰ χώρου* *.

Όταν ή εργασία αυτή είχε στοιχειοθετηθεί, βρέθηκαν στοιχεία για δύο 
άκόμη περιπτώσεις: τοϋ Ευστάθιου Κλεόβουλου, πού πρέπει νά ένταχθεΐ στον 
πίνακα τής Κωνσταντινούπολης, καί τοϋ Σταύρου 'Ηρωίδη, πού πρέπει νά 
ένταχθεΐ στούς λογίους τής Καππαδοκίας. Τά παραθέτω εδώ ώς προσθήκες:

38. Ό Λάτρης άρθρογραφεΐ στήν ’Αμάλθεια τό 1874: «’Ανάγκη έπιπόνως νά συλλέγωμεν τά 
σωζόμενα παλαιό τοπικά ονόματα προς κοινήν χρήσιν» (βλ. ’Επίμετρο). 'Ο 'Υπερίδης έγραφε 
ότι πρέπει νά έξοβελιστοϋν «τά βάρβαρα όνόματα» καί στή θέση τους νά μπουν άρχαϊα (βλ. Μ. 
Άργυρόπουλου, Χρονικά τής ’Ανατολής, τ. A ', σ. 71). Ό Λεβίδης ήταν εκείνος πού έδωσε στο 
Ζιντζίντερε τό όνομα Φλαβιανά (βλ. Ά. Λεβίδη, ΑϊένΜονολίθοις Μοναί, Κωνσταντινούπολη 
1899, σσ. 67-68). Ό Όμηρόλης βαφτίζει τό Έντιρλίκ, τήν πατρίδα του, «Άνδρονίκιον», όνομα 
βυζαντινοπρεπές. Στον προφορικό όμως λόγο δέν μπόρεσε νά έκτοπίσει τό κοινόχρηστο τουρ
κικό ούτε έναν αιώνα άργότερα, σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων: «’Αφού 
μιλούσαμε τούρκικα, φυσικά καί τ’ όνομα του χωριού τούρκικα τό λέγαμε [...] Στό σχολείο 
βέβαια, πού μαθαίναμε τά έλληνικά, έλεγαν καί έγραφαν Άνδρονίκιον. Στά ένδεικτικά τοΰ 
σχολείου έγραφε Άνδρονίκιον. Ή άδεια τού γάμου πού έδινε ό μητροπολίτης στήν Καισάρεια, 
έγραφε Άνδρονίκιον. Ή σφραγίδα πού είχε ή έπιτροπή στήν έκκλησία μας έγραφε Άνδρονί
κιον. Τά γράμματα πού στέλναμε τά γράφαμε στά καραμανλίδικα, έλληνικά, δηλαδή, γράμματα 
καί τούρκικες λέξεις καί φυσικά γράφαμε Ενάίίρλίίέ. Άν ήτανε όμως κανένας δάσκαλος, ένας 
δηλαδή πού ήξερε πολύ καλά τά έλληνικά, τότε έβαζε “’Εν Άνδρονικίω”. Πάντως όμως Άν
δρονίκιον καί Άνδρονίκι είναι όνομασίες πού δέν τίς μεταχειριζόμαστε ποτέ όταν ζούσαμε έκεΐ 
στά μέρη μας. ’Εδώ πού ήρθαμε καί μιλούμε όλο έλληνικά συνηθίσαμε νά λέμε Άνδρονίκι». 
(Άπό τό Αρχείο προφορικής παράδοσης τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Καππαδοκία, 
φάκ. άρ. 58/ Άνδρονίκι: συνέντευξη τών προσφύγων Πηνελόπης καί ’Ισαάκ Καραμάνογλου, τό 
1960, κατοίκων Γρεβενών, στήν έπιστημονική συνεργάτρια τού Κέντρου Ελένη Γαζή.)

* Παραλείπονται έδώ περιπτώσεις γιά τίς όποιες στάθηκε άδύνατη ή ιστορική ταύτιση τού 
προσώπου ή ό έμπλουτισμός τού ύλικού μέ μνείες άλλων, συγκαιρινών ή μεταγενεστέρων τους. 
Θά είχαν τή θέση τους σέ μια διαφορετική σύνθεση, μέ έρεισμα άλλες πηγές: έντυπους καταλό
γους συνδρομητών, χειρόγραφους κώδικες, καταλόγους άποφοίτων άνώτερων έκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. ’Εκεί θά άρκούσε, γιά ξεκίνημα, ή μονάδα ώς πληροφορία: τό όνοματεπώνυμο αύτό 
καθεαυτό. Ή άθροιση τών όνομάτων θά έδινε τό πανόραμα τής μεταβολής στούς μεγάλους 
άριθμούς, στή διαστολή τού χρόνου. Ή έργασία έτούτη έπιχείρησε νά έστιάσει τήν προσοχή 
της στήν ίδια τή διαδικασία μεταβολής τοΰ όνόματος καί στή συνείδηση πού είχαν γι’ αύτήν οί 
φορείς της· γιά τό λόγο αύτό κινείται άναγκαστικά στις έξατομικευμένες, βιογραφήσιμες προ
σωπικότητες καί, στήν καλύτερη περίπτωση, στή συνολική παράθεσή τους.

Μνημονεύουμε άκόμη έδώ, δειγματοληπτικά, κάποια όνόματα πού δέν ένσωματώθηκαν στον 
κατάλογο τής Καππαδοκίας, άπό έλλειψη έπαρκών στοιχείων: ό Αριστείδης Ιεροκλής, ό
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Εύστάθιος Κλεόβουλος μητροπολίτης Καισαρείας (1824-1876).
Γεννήθηκε στήν Προύσα- σπούδασε στή Μεγάλη τού Γένους Σχολή καί 

στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. ’Αφού δίδαξε στή Θεολογική Σχολή τής Χάλ
κης καί στήν Τραπεζούντα, συνέχισε τις σπουδές του στή Δύση (Λειψία, 
1858, Παρίσι). Τό 1871 χειροτονήθηκε καί παρέμεινε μητροπολίτης Καισα
ρείας ώς τό θάνατό του (1876). Ή πνευματική του παραγωγή καλύπτει τό 
χώρο τής θεολογίας, τής ιστορίας, τής φιλοσοφίας αλλά καί τής μαχητικής 
λιβελογραφίας στον κατά προτεσταντών αγώνα.
— «ΕΙς τήν Κωνσταντινούπολιν [...] διήκουσε τά εγκύκλια μαθήματα εν τή 
Μ. τ. Γένους Σχολή διευθυνομένη τότε υπό του πολλοϋ Σαμουήλ του Κυπρί
ου- ούτος πιθανόν κατά τήν κρατούσαν τότε συνήθειαν προσέθηκεν είς τό 
όνομα τού Εύστρατίου Χατζή Ίωάννου τό Κλεόβουλος ώς έγένετο καί είς 
[...] πολλούς άλλους στερουμένους οικογενειακών επωνύμων». ’Ιωακείμ Βα- 
λαβάνη, f 'Ο Καισαρείας Εύστάθιος, Βιογραφικόν Δελτίον τού Κήρυκος, 
Κήρυξ, περίοδος Β', τ. Γ', άρ. 4, Κωνσταντινούπολη 1892, σ. 61.

— «Τώ 1840, ό τότε βιβλιοφύλαξ Εύστράτιος Ίωαννίδης ό εκ Προύσης (ό 
κατόπιν Εύστάθιος Κλεόβουλος) τής σχολής ών τότε μαθητής...» (ένν. τής 
Μεγάλης τού Γένους Σχολής). Μανουήλ Γεδεών, Γράμματα Πατριαρχικά 
περί τής Μ. τ. Γένους Σχολής, Κωνσταντινούπολη 1903, σ. 80.
— Ό Κλεόβουλος ύπήρξε ένας άπό τούς έπτά σοφούς τής άρχαιότητας, τοϋ 
6ου αιώνα, τύραννος τής Λίνδου καί ποιητής. Πολλά γνωμικά (όπως τό «παν 
μέτρον άριστον») άποδίδονται σ’ αύτόν.
— Ό μητρ^ι,πόλίτης συνέβαλε καί ό ίδιος στήν άπόπειρα έξελληνισμοϋ των 
τουρκόφωνων τοπωνυμίων. Τό 1874 ύπογράφει ενα έργο του πού σύντάχθηκε 
στή μονή του Τιμίου Προδρόμου: « Έν Άλυσιποτάμω (Ζιντζί δερέ)», είσάγον- 
τας νεολογισμό πού δεν έπεκράτησε.

καθηγητής- ή οικογένεια Σουτλόγλου, στο Νέβσεχιρ, πού στις άρχές του εικοστού αίώχα, μέ 
τήν άποδημία της στήν Πόλη, μεταβάλλει τό όνομά της σε Γαλακτίδου (Sût στά τουρκικά = 
γάλα). Μέ τήν καταστροφή τού 1922 καί τή μετανάστευση στήν ’Αμερική τό όνομα έπιβιώνει 
ώς «Milkson» —καθρέφτης τής νεοελληνικής περιπέτειας.

Τέλος, στήν άπογραφή αυτή άποκλείστηκε μια περίπτωση σύνθετη καί γι’ αυτό ένδιαφέ- 
ρουσα, τοϋ Σεραφείμ Ρίζου (1799-1879), γενάρχη τής γνωστής συνασίτικης οικογένειας, γιά τον 
όποιο μάς παραδίδονται δύο έπίθετα: Ρίζος καί Καρατζεχεντέμης (τουρκικά: «μαύρος» καί «κό
λαση» ή, πιό καλά, Μέλας "Αδης, όπως τό άποδίδουν οί συντοπίτες του). Οί μνείες τοϋ τέλους 
τού 19ου αιώνα φέρουν τό πρώτο ώς επίθετο άρχικό καί τό δεύτερο ώς παρατσούκλι. ”Αν 
προσέξει όμως κανείς τά βιογραφικά του, μπορεί νά υποστηρίξει καί τήν άντίστροφη σειρά, 
άλλα δέν διαθέτουμε μαρτυρία σύγχρονη μέ τήν περίοδο τής άποκατάστασης τού έλληνικοΰ 
όνόματος, πού θά μπορούσε νά άναιρέσει τις κατασκευασμένες βεβαιότητες, άντιμεταθέτοντας 
απλώς τή χρονολογική τάξη τών όνομάτων καί, γιά άλλη μιά φορά, άντιστρέφοντας τήν τάξη 
τών πραγμάτων.
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Σταύρος Ήρωΐδης τοΰ Γεωργίου.
Γεννήθηκε στα μέσα τοϋ 19ου αιώνα στο Νέβσεχιρ· εκεί διδάχτηκε τα 

πρώτα γράμματα —μαθητέυσε κοντά στον Φίλιππο ’Αριστόβουλο. Σπούδα
σε ιατρική στήν Αύτοκρατορική Σχολή στήν Κωνσταντινούπολη, όπου καί 
άσκησε τό επάγγελμα. Το 1881 τύπωσε ένα εκλαϊκευτικό εγχειρίδιο «'Υγιει
νής» στα καραμανλίδικα (Dalleggio-Salaville, άρ. 208).
— Τό 1882 ό Φ. ’Αριστόβουλος, σε επιστολή του (άρ. 1167), τόν προσφωνεί 
«Σταύρο Καπαδαΐογλου (Ήρωΐδη)».
— Τό έπίθετο 'Ηρωΐδης άποτελεϊ έξιδανικευτική μεταφορά τοϋ άρχικοΰ τουρ
κογενούς Καπαδαΐογλου (= ό γιος τοϋ καπάνταη, δηλαδή τοΰ μόρτη, τοΰ νταή).

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

1798*

«...Those of Fanar have particularly lately, affected to keep great names in 
their families, which were only Christian names or names which they have 
taken of themselves or were afterwards given them by their parents, relations 
or friends. The same may be said of some names in the Archipelago, particu
larly where the family has preserved for some generations more property 
than their neighbours; but their names do not add to their respect among the 
other Greeks who all kow the origin of them and have not the leaft notion 
that there in any lineal descent to be traced of their ancient imperial or noble 
families notwithstanding the pretentions often of some of them who bear 
their names when they come to Europe.

In Europe we are apt to think that those who bear the names of Comnenos, 
Paleologos» etc. are descendants of the imperial family. The Greeks however 
themselves have no such notions. They are either Christian names given them 
at their baptism or that they have taken afterwards, and they only descend to 
the second generations. A man is called Nicolaos Papadopulo; the former is his 
name received in baptism and the latter a surname, because he was the son of a 
priest; his sons take the surname of Nicolopulo (son of Nicolaos) added to their 
Christian name and their children the father’s Christian name as a surname».

Eton, William, A survey of the Turkish Empire, Λονδίνο 1798 [α' έκδοση] [1809, σσ. 
353-354 (δ' έκδοση)].

Χρόνος συγγραφής τοϋ κειμένου.
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1817

«...άπόχτισα πεδί εδό κε πενίντα ιμέρες αν μπορέσο θά το ονομάσω Αρμό
διον, κέ ας σιγχισθί ό φίλος μου Βιλαράς. αν κάμο κε αλο θά βάλο τό ονομα 
τοΰ Αριστογίτονα αν γένι κορίτζι, θά τό βαφτίσο Λέενα κτλ. όταν άκούω τον 
Αριστίδη τ ·ΰ φίλου κιρ Θεοχαράκι, τον Τιμολέοντα τον βαφτιστικόν μου, 
κέ τίν Ξανθίπιν τιν αναδεκσιμιά μου, μου φένετε, πός δεν ιμε μοναχός στην 
Ελάδα, πος γ„νιόντε ένας ένας εκίνι...».
Γεώργιος Καλαροτ (Κόρθος) προς Χριστόδουλο Κονομάτη (Ζητούνι) (2 ’Απριλίου 
1817).

’Ιωάννης Οικονόμος Λαρισσαΐος, Έπιστολαί διαφόρων, ’Αθήνα 1964, σ. 319.

1851

['Η Νίκαια] σήμερον, αν καί τό μεγαλεϊον των ερειπίων της μαρτυρεί 
αρκούντως τί ήν άλλοτε, αί άθλιαι όμως καλύβαι, αί περί τούς περιβόλους 
της σποράδην ύψούμεναι, πληροφοροΰσι τί άστατον τής τύχης των εθνών. 
Ούτε τό όνομά της τουλάχιστον διετήρησε μετονομασθεϊσα ύπό των τούρ- 
κων Γκεμλέκ. Οί Γραικοί τήν όνομάζουσι Κιόν.

1. Καί άλλοι προ εμού παρετήρησαν τήν σύμπτωσιν ταύτην, ότι οί Τούρ
κοι φυλάττωσιν ώς έγγιστα ή τήν ρίζαν ή τήν σημασίαν τού αρχαίου ελληνι
κού ονόματος. Καί τοιαΰτα είναι πλεΐστα τότε διατί καί τό Σταμπόλ νά μήν 
είναι τό βυζαντινόν είς τήν πόλιν έκλαμβανομένης τής πόλεως είς τήν ση
μασίαν τοΰ άστεως τών ’Αθηναίων;

Δ.Σ.Β. [;], «'Ο Ελλήσποντος καί ή Προποντίς», Ευτέρπη, Ε', φυλλάδ. 98, ’Αθήνα 15 
Σεπτ. 1851, σσ. 47-48.

1874

«ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΜΥΡΝΗΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ»

Έν τω Α' τόμω συλλογής τίνος αύτοκρατορικών χρυσοβούλλων καί 
άλλων μεσαιωνικών εγγράφων, άντιπροπέρυσιν έκδοθείσης έν Βιέννη τής 
Αυστρίας μετά τής επιγραφής ταύτης:

Acta et Diplomata monasteriorum et ecclesiarum Orientis Fr, Miclosich,... 
Müller 1871, εύρισκομένω δ’ έν τή δημοσία τών ’Αθηνών βιβλιοθήκη, απαν
τιόνται προς τοΐς άλλοις τ’ άκόλουθα περί Σμύρνην τοπικά ονόματα έντός 
τινών χρυσοβούλλων τών αύτοκρατόρων Ίωάννου Βατάτση καί Μιχαήλ καί 
’Ανδρονίκου τών Παλαιολόγων, καί εντός έτι άλλων τινών εγγράφων καί 
πρακτικών εκείνης τής εποχής.

Τά τοπικά ταΰτα ονόματα σημειώσαντες επίτηδες, κοινοποιούμεν νΰν 
προς γνώσιν τών άσχολουμένων είς τήν τοπογραφίαν καί τήν ιστορίαν τής 
Σμύρνης, πόλεως αρχαίας, ιστορικής καί διά πολλούς λόγους περισπουδά- 
στου παρ’ ήμΐν.
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Σημειωτέον δέ ότι, ώς έν τφ προλόγφ άναφέρουσιν οί έκδόται, τα χρυσό- 
βουλλα καί έγγραφα ταύτα ήσαν πολύ δυσανάγνωστα καί, ώς ύποθέτομεν, 
ενδέχεται τινά των άναγνωσθέντων ονομάτων να είναι ολίγον λανθασμένα 
κατά τήν άντιγραφήν.

Όσοι σμυρναίοι περιχωρΐται καί άλλοι ομογενείς γινώσκουσιν, ή μάθω- 
σι τυχόν σωζόμενα έν ταΐς παραδόσεσι των έντοπίων τινά των παλαιοτέρων 
τούτων ονομάτων, είτε μοναστηρίων καί έκκλησιών καί παρεκκλησίων καί 
μετοχίων, είτε θέσεων, χωρίων, ρυάκων, πηγών, βουνών, λόφων κλπ. κατά τά 
περίχωρα τής Σμύρνης καί έντός αύτής, παρακαλούνται να κοινοποιώσιν 
δ,τι γινώσκουσιν ήδη ή έξηκρίβωσαν περί τών ονομάτων αύτών, περιγρά- 
φοντες καλώς τήν θέσιν διά τών έφημερίδων. ’Αφού δυστυχώς άπωλέσθησαν 
ύπό τών κακών τού χρόνου περιπετειών τόσαι τοπογραφίαι καί μονογραφίαι 
τών παλαιών περί ’Ιωνίας καί άλλων μερών τής έθνικής ημών περιφερείας, 
άνάγκη έπιπόνως να συλλέγωμεν τά σωζόμενα παλαιό τοπικά ονόματα προς 
κοινήν χρήσιν».

Ί. Γ. Λ[άτρης], ’Αμάλθεια, άρ. φύλλου 2058-2077, Ίούλιος-Σεπτέμβριος 1874. 
’Αναδημοσιεύει ό Μιχ. Άργυρόπουλος (Ρήγας Ραγιάς), Χρονικά τής Ανατολής, 
σσ. 69-71.

1878

...’Άν σήμερον αί Άθήναι είσίν ό φάρος, προς ον ατενίζει πας έλλην, 
είναι όμως καί τυφλω δήλον δτι ή Σμύρνη δύναται, πρέπει καί οφείλει νά 
έπιδράση έφ’ άπάσης τής έλάσσονος ’Ασίας- τούτο δέ πώς άλλως δύναται νά 
γίνη είμή διά τής πολλαπλασιάσεως τών σχολείων καί τής όσημέραι άναπτύ- 
ξεως τού προγράμματος αύτοϋ; ’Αλλά ταϋτα δεν συνεπάγονται λογικώς τήν 
σύστασιν σπουδαίας βιβλιοθήκης, δέν προαπαιτούσι τήν ύποδαύλισιν προς 
αγάπην, άνίχνευσιν καί περισύναξιν τών πατρίων αρχαιοτήτων; Ούδέν λοι
πόν σφαλερώτερον ή τό νομίζειν δτι έν Άθήναις μόνον πρέπει νά έναποτα- 
μιεύωνται τά πάντα»
Διονύσιου Μαρκόπουλου, Διάλεξη στον Φιλολογικό Σύλλογο «Όμηρο» τής Σμύρ
νης (1878).
’Αναδημοσιεύει ό Μιχ. Άργυρόπουλος (Ρήγας Ραγιάς), Χρονικά τής Ανατολής, 
σσ. 201-202.

1878

«Είναι αξία τής μεγίστης σπουδής ή έρευνα τής ιστορίας πάσης πόλεως 
τής ανατολικής ήμών Ελλάδος προς συμπλήρωσιν τής καθόλου ιστορίας 
τού ελληνισμού. Καί είναι λυπηρόν τή άληθεία, διότι μέχρι σήμερον οί μέν 
δυνάμενοι τών λογίων δέν έφρόντισαν νά έρευνήσωσι τήν ιστορίαν τής χώ
ρας ταύτης, αί δέ κατά καιρόν κυβερνήσεις τής έλευθέρας Ελλάδος ούδ’ 
άνελογίσαντό ποτέ ’ίσως δτι, έκτος τής ορεινής ταύτης χερσονήσου, ύφίστα-
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ται καί έτέρα μεγαλειτέρα Ελλάς, καλουμένη σήμερον κοινώς ’Ανατολή ή 
Μικρά ’Ασία, κατοικουμένη δέ ύπό άριθμοϋ Ελλήνων τριπλασίων των 
ελευθέρων. (;) Ελλάς δέν είναι μόνον ή έλευθέρα έστω καί μετά τών όμορων 
επαρχιών, άλλ’ έπεκτείνεται μακράν, άπώτατα, μέχρι τών δυτικών ορίων τής 
’Αρμενίας, περιλαμβάνουσα άπασαν τήν άσιατικήν χερσόνησον μετά τών 
περικυκλουσών αυτήν νήσων. Καίτοι δέ τό μέγα τούτο τμήμα τής καθόλου 
Ελλάδος είναι είσέτι κατά κακήν μοίραν δεδουλωμένον, έν τούτοις τά αύτά 
αισθάνεται, τά αυτά ποθεί, τά αυτά έλπίζει, οία καί ή έλευθέρα Ελλάς». 
Αύτά σαλπίζονται άπό τήν σκλαβωμένην Σμύρνην, προς τήν άλλην άκτήν 
τού Αιγαίου τό 1878. (Βλ. Παρνασσόν, Τόμ. Β' 1878, σελ. 361).

’Αθανασίου Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Παρνασσός, τ. Β', 1878, σ. 361. 
’Αναδημοσιεύει ô Μιχ. Άργυρόπουλος (Ρήγας Ραγιάς), Χρονικά τής ’Ανατολής, σ. 
201.

1909

Άλλ’ οί Ευρωπαίοι ούτοι, παρ’ οίς συχνότατ’ άπαντώσι τά ονόματα 
’Αλέξανδρος, Ιππόλυτος, Φίλιππος, Λέων, Ηρακλής, Άχιλλεύς, Έκτωρ, 
Αινείας καί άλλα, δέν είνε τάχα άδικοι, όταν μυκτηρίζωσιν ήμάς, διότι θέλο- 
μεν να γενικεύσωμεν παρ’ ήμΐν τά έθνικά ονόματα ήμών τ’ άναπολοϋντα 
δόξαν ή σοφίαν ή άρετήν; Άντ’ αυτών ποια τάχα θέλουσι νά έχωμεν, τά 
ίδικά των, λατινικής ή γερμανικής καταγωγής; [...] Άλλ’ αύτά είνε ήμΐν 
δλως ξένα, μάλιστ’ άπορώ πώς καί τά προμνησθέντα καί άλλα τινά είσήλθον 
εις τήν χρήσιν καί άπαντώσιν ένίοτε, προ πάντων τό Φραγκίσκος. Αρκετήν 
χρήσιν κάμνομεν τών γνησίων Ελληνικών, τών διά τού Χριστιανισμού εί- 
σαχθέντων ή καί πολλών ένεκα τού Χριστιανισμού πλασθέντων, οΐον Θεοφά
νης, Αναστάσιος, Φωτεινή, Ευδοκία, Δέσποινα καί άλλων. Άλλα πλήν 
τούτων είνε πολλά έβραϊκά, καίτοι δέ ταΰτα, κατά τήν γνώμην ολοκλήρου 
τού λαού, περιβάλλει πολλή άγιότης, έγώ, μά τήν άλήθειαν, χωρίζων τήν 
θρησκείαν άπό τού έθνικοΰ αισθήματος καί τής καλαισθησίας, ακούω μετά 
στενοχώριας Έλληνας άποκαλουμένους Ζαχαρίας, Αβραάμ, ’Ισαάκ, ’Ια
κώβ, ’Ιωσήφ, Έσθήρ, Γεθσημανή καί διά τών ώχροτέρων Μιχαήλ, Γαβρι
ήλ, Σεραφείμ, είσχωρησάντων διά τού Χριστιανισμού είς τό Ελληνικόν 
όνοματολόγιον, καί άν δέν άπατώμαι είς πολύ μεταγενεστέρους χρόνους, 
κυρίως δέ κατά τά ένδότερα τής Μικρός Ασίας.

Διονύσιου Μαρκόπουλου, 'Ελληνική ’Ονοματολογία, Σμύρνη 1909, σσ. 12-13.

1934

Είς όσα χωρία καί κωμοπόλεις μετέβαινον, κυρίως έξήταζον δύο τινά: 
«Φυραίνομεν —αυτολεξεί— ή πληθυνόμεθα;» καί «'Υπάρχει συνείδησις έλ- 
ληνική παρ’ ύμΐν τοΐς χωριάταις;» Ή έξέτασις άπεδείκνυε, καί ότι έντός 
έκατόν έτών ό πληθυσμός τών έλλήνων ηυξησε πολύ, καί ότι συνείδησις
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ελληνική διεσώζετο, μεθ’ άλας τάς ποικιλόμορφους έπηρείας. Προ διακο- 
σίων πενήντα καί προ τριακοσίων ετών έσώζετο μάλλον ζωντανή ή έκ βυ
ζαντινών έλλήνων καταγωγή. Έξήτασα μετά προσοχής παλαιόν κωδήκιον 
ελεημοσυνών υπέρ τής μονής τής έν 'Αγίφ Όρει Λαύρας. Τα άναφερόμενα 
ονόματα έζων κατά τό πρώτον ήμισυ τής ΙΖ' έκατονταετηρίδος· καί εύρέθη- 
σαν εις μεν τήν Μυτιλήνην Βρανάς, Δούκαινα καί Δούκας, Κατακουζηνός, 
Κομνηνή καί Κομνηνός, Λασκαρίνα, Παλαιολογίνα καί Παλαιολόγος.— εις 
τήν Τραπεζοΰντα■ Γαβράς, Διγενής, Θαλασσηνός, Καλογιάννης, Μελικής, 
Παλαιολογίνα, Φωκάς καί Χρυσοκόκκης.— εις τήν Καλλίπολιν Άγαλλια- 
νή, Θεοδηγίνα, Κατακουζηνή, Καλόθετος, Κομνηνός, Κανάκης, Λάσκαρις, 
καί Λασκαρίνα, Λογοθέτης, Μουζάκης, Παντευγενίνα, Σγουροπουλίνα, Συ- 
νοδινός. — εις τήν 'Ραιδεστόν Άσάνης, Δούκας, Λασκαρίνα, Μουζαλού 
(βεβαίως έκ τού άρσενικοΰ Μουζάλων τών βυζαντινών), Σοφιανή, Συναδηνή, 
Σφράντζενα. — είς τήν έν Βιθυνία Κίον Βατατζίνα, Βριονύ (Βρυεννού), 
Διγενής, Δούκαινα, Μονοβασιώτης, Παλαιολογίνα, 'Ρήγαινα, Χορτάτζαινα, 
Χρυσοκεφαλίνα. Έκπληξιν προξενεί τό κύριον όνομα Λούκαρις έν Κίω, 
μεταξύ τών έτών 1613-20!!! —■ είς τήν Αίνον μεταξύ 50 μόνον ονομάτων 
έλεοδοτών, κατά τήν αύτήν «ζητειανικήν» περίοδον, ευρίσκω 12 βυζαντινά, 
ταϋτα· Άσανίναν, Άπόκαυχον, Βατάτζην, Δούκαιναν, Κομνηνόν, Μαγγα- 
φάν, Παλαιολογίναν, 'Ρήγαιναν, Σπανόπουλον, Φιλομμάτην, Φραγγόπου- 
λον είς τούτους προσθετέον καί Χρυσόσκουλον.

Είχον δέ συνείδησιν καταγωγής ελληνικής οί έλληνες καί μικρών χωρί
ων, προ διακοσίων πενήντα έτών. 'Ημείς καθ’ όλην τήν ΙΘ' έκατονταετηρί- 
δα έγινώσκομεν καί ώνομάζομεν Κιουτζούκ Τσεκμετζέν τό 'Ρήγιον έν τού- 
τοις, είς τήν πρώτην λειτουργικού βιβλίου σελίδα, άνέγνων κατά τό 1892 
σημείωσιν διδακτικωτάτην δι’ ήμάς- ότι τό παρόν βιβλίον «είναι τού 'Αγίου 
Δημητρίου τού 'Ρηγίου». 'Η δήλωσις ήτο γεγραμμένη τω 1700. Τότε καί 
έγίνωσκον καί έλεγον οί «αγράμματοι» έλληνες τό χωρίον αύτών 'Ρήγιον, 
καί όχι Κιουτζούκ Τσεκμετζέν, ως οί μετά εκατόν πενήντα έτη ζήσαντες 
«γραμματιζούμενοι» καί λογιώτατοι. Ταϋτα καί τα έκτεθέντα άνω συμπερά
σματα συνήγαγον από τών είς πολλά χωρία καί κωμοπόλεις έπισκέψεων.

Μανουήλ Γεδεών, Μνεία τών προ έμοΰ, ’Αθήνα 1934, σσ. 84-85.

1952 [1908*]

Οί κοινοτικοί άρχοντες έφερον ώς έπί τό πλεΐστον ονόματα τουρκόηχα ή 
καί μικτά, δηλαδή έλληνο-τουρκόφωνα (Παύλος Μαϊόγλου, Χατζηποτός 
Λούκογλου, Χρηστάκι Άντίρογλου, Άνάργιος Πογιατζής, Άνέστης Κε- 
σίσογλου κ.λ.π.). ’Αλλά μετά τήν άνακήρυξιν τού Συντάγματος έν Τουρκία,

Ή χρονολογία μέσα στην άγκΰλη παραπέμπει στήν έποχή πού συμβαίνουν τα γεγονότα.
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δηλαδή μετά το 1908, οί περισσότεροι εξελλήνισαν τα ονοματεπώνυμά των 
καί κυρίως τάς καταλήξεις (Άνδρεάδης, Καπλανίδης, Λουκίδης, Μαΐδης, 
Δοπρίδης, Κατσανίδης κ.λ.π.).

Δοπρίδη Γεωργίου, Γκέλβερι, Καβάλα 1952, σ. 5 (χειρόγραφο Κ.Μ.Σ. άρ. 310).

[β' μισό 19ου αί.] 1964

Σχετικά μέ τό ζήτημα των ονομάτων θ’ άναφέρουμε τον εξαιρετικό ζήλο 
πού είχεν έκδηλωθή κατά τον 19ον αιώνα γιά τήν έξελλήνιση όχι μονάχα 
τών βαφτιστικών ονομάτων άλλά καί των επωνύμων. Μερικά Τούρκικα ονό
ματα πού συνηθίζονταν παλαιότερα άντικαταστάθηκαν μέ τ’ άντίστοιχα κα
τά μετάφραση Ελληνικά. Μερικά παραδείγματα. 1) Ούγουρλού (άπό τό ού- 
γούρ = τύχη) στο άντίστοιχο ελληνικό Εύτύχιος. 2) Μουράτ (σκοπός, εύδο- 
κία) στό Εύδόκιμος, 3) Νουρλοϋ (νούρ = φως) σε Φώτιος, 4) Όμουρλοΰ (άπό 
τό omür = ζωή, ornürlü = μέ ζωή πολλή) σέ Πολύχρονης καί 5) ένα γυναικείο 
όνομα Κηϊμέτ (kiymet = τιμή) σέ Τιμόκλεια. Μερικοί μάλιστα έπιστήμονες 
σέ προχωρημένη ήλικία χωρίς παπά καί δεσπότη άλλαξαν τά βαφτιστικά 
τους ονόματα, πού ώς τόσο δέν ήσαν Τούρκικα, γιά νά πάρουν μορφή 'Ελ
ληνική. Έτσι ό ’Αβραάμ έγινεν Άβράμιος, ό Σεραφείμ Σεραπίων καί ό 
’Ιορδάνης Ίάρδανος. Γενικώτερη ήταν ή έξελλήνιση τών έπωνύμων. Στήν 
περίπτωση αύτή χρησιμοποιούσαν συνήθως τ’ όνομα τού παππού μέ τήν 
κατάληξη ίδης ή άδης, Γιώργος ό παππούς, Γεωργιάδης ό έγγονός καί συνέ
χεια όλοι οί απόγονοι.

’Άλλοτε ή μετατροπή γινόταν μέ τήν αντίστοιχη μετάφραση: π.χ. 1) 
Καρακάσογλου (kara = μαύρος, ka§ = φρύδι) σέ Μαυροφρύδης όπως στον 
γνωστόν παλαιόν καθηγητήν τής Γλωσσολογίας στό Πανεπιστήμιο Δημή- 
τριο Μαυροφρύδη. 2) Τσομπάνογλου σέ Ποιμενίδης όπως στον γνωστό συ
νεργάτη τού Κ.Μ.Σ. Μενέλαο Ποιμενίδη, πού αύτός δέν είναι ό δράστης τής 
μετατροπής άλλα τήν κληρονόμησε άπό τον πατέρα του.

Σπανιώτερη περίπτωση περιορισμένη στον κύκλο τών λογίων ήταν ή 
χρησιμοποίηση τής ήχητικής ομοιότητας στή μετατροπή τών έπωνύμων: 
π.χ. 1) ό καθηγητής Καρολίδης δέν είχε σχέση μέ κανένα Κάρολο, όνομα 
άγνωστο στό χωριό μας, αλλά λέγονταν Καρλόγλου (kar = χιόνι), πού άν 
μεταφράζονταν έπρεπε νά γίνη Χιονάτος. Ό μεγαλύτερος του άδελφός είχεν 
άλλάξει καί τ’ όνομά του άπό ’Ιορδάνης σέ Ίάρδανος. 2) Ό διδάσκαλος τού 
Γένους Άβράμιος (άπό Αβραάμ) Όμηρόλης δέν είχε σχέση μέ κανένα 
Όμηρο, άλλά λεγόταν Όμουρλόγλου (Ömürloglu = υιός Ömürlü), πού με
ταφρασμένο θά ήταν Πολυχρονίδης. ’Ελάχιστοι τέλος άπό κείνους, πού 
έμαθήτευσαν στό μοναστήρι τού Ζιντζίδερε κοντά στον περίφημο Γερμανό 
(άρχές τού 19ου αιώνα) ή τον μητροπολίτη Αγαθάγγελο (μέσα τού 19ου 
αιώνα), είχαν προσθέσει στό κανονικό τους έπώνυμο κι’ ένα χτυπητό αρ
χαίο, πού έμεινε σάν παρατσούκλι δίχως νά κληροδοτηθή στούς απογόνους
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Π.χ., 1) Ό Φήμιος (μαθητής τοΰ Άγαθαγγέλου), τον όποιον άναφέραμε 
στούς ψάλτες τής Εκκλησίας, 2) ό πατέρας τοΰ καθηγητή Σεραπίωνος (άπό 
Σεραφείμ) Ίωαννίδη (μαθητής τοΰ Γερμανοΰ), πού είχε πάρει τό πρόσθετο 
επώνυμο Αίσωπος! 'Ο υίός του όμως, σοφότερος άπό τον πατέρα, δέν έφιλο- 
δόξησε τή συνωνυμία μέ τον αρχαίο μυθοπλάστη καί περιορίσθηκε στο 
επώνυμο Ίωαννίδης.

Γιάννη Τσουρουκτσή, ’Αναμνήσεις άπό τό Άνδρονίκιο, ’Αθήνα 1964, σσ. 175-177, 
χειρόγραφο Κ.Μ.Σ., άρ. 252.

1983 [3ος αί. π.Χ.]

«Άφοΰ πια είχαν δεχτεί τήν ξένη γλώσσα οί Ποσειδωνιάτες έκράτησαν 
ζωντανή τήν συνείδηση τής καταγωγής τους. Συνταραχτική είναι ή σχετική 
ιστόρηση πού έδωσε ένας μαθητής τοΰ ’Αριστοτέλη ό ’Αριστόξενος άπό τόν 
Τάραντα γύρω στά 280 π.Χ. Λέει ότι στις μέρες του είχαν πιά άλλάξει οί 
Ποσειδωνιάτες “τήν φωνήν” εις όλα τά έθιμά τους. Όμως μια φορά τόν 
χρόνο μαζεύονταν έξω άπό τούς ναούς γιά νά εορτάσουν ένα άπό τά παλαιό 
πανηγύρια τους. Τότε ξανάφερναν στην ενθύμησή τους τά άρχάϊα ονόματα 
καί τά “νόμιμα”, τις συνήθειές τους. Καί, καθώς ήταν συγκεντρωμένοι όλοι 
μαζί, αύτοί πού υπήρξαν κάποτε 'Έλληνες, άρχιζαν νά κλαΐνε [...] Καί άφοΰ 
χόρταιναν άπό δάκρυα, γύριζαν στά σπίτια τους».

Σέμνη Καρούζου, Περίπατοι στην ’Ιταλία, «Ή κόρη τής Νιόβης», ’Αθήνα 1983, σ. 
36.
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