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ΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟ

ΦΩΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 

Πολλά έχουν γραφτεί για την εθνική ταυτότητα και επίσης περισσότερα 

για την καταγωγή των τουρκόφωνων ορθόδοξων πληθυσμών της Μικρας 

'Ασίας πού γενικότερα είναι γνωστοί στή βιβλιογραφία με τον δρο Καραμαν-

λίδες. Ό όρος βέβαια Καραμανλίδες είναι περιοριστικός και ασαφής. Καρα-

μανλίδες είναι οι πληθυσμοί της Καραμανίας. 'Ενώ οι τουρκόφωνοι ορθόδοξοι 

πληθυσμοί πού μας ενδιαφέρουν εδώ άφ' ενός δεν περιορίζονται στην Καρα-

μανία και απλώνονται άπο την Κιλικία ως τον Πόντο, άφ' ετέρου διαφορο

ποιούνται άπο τους άλλους τουρκόφωνους μή τουρκικούς πληθυσμούς της 

Μικρας 'Ασίας, δηλαδή τους 'Αρμενίους και τους Εβραίους. 

Στους τουρκόφωνους ορθόδοξους πληθυσμούς τα δύο πολύ βασικά, τα 

πιο «αντικειμενικά» συστατικά της εθνικής τους ταυτότητας είναι αντιφα

τικά. ΤΗταν χριστιανοί ορθόδοξοι και μιλούσαν τουρκικά. Σ' αυτήν ακριβώς 

την αντίθεση ανάμεσα στις δνο πτέρυγες τον εθνισμού1, θρησκεία και γλώσσα, 

βρίσκεται και το κλειδί της διαμάχης μιας μερίδας μελετών γύρω άπο το 

πρόβλημα της καταγωγής τους. Και αυτό διότι, καθώς ή έννοια της εθνικής 

ταυτότητας είναι δύσκολα προσδιορίσιμη, κάθε προσπάθεια προσδιορισμού 

της επέστρεφε πάντα στή γλώσσα και τή θρησκεία, στοιχεία πού άπο τή μια 

εξασφάλιζαν τήν κοινότητα, άλλα άπο τήν άλλη, χωρίς τήν ενίσχυση τους 

με το στοιχείο της καταγωγής, δεν επαρκούσαν για τήν αξιοποίηση τους ως 

καθοριστικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας. Κάτω άπ' αυτήν τή λογική 

διαμορφώθηκαν ο'ι έξης απόψεις2: 

* Το κείμενο πού ακολουθεί συνοψίζει τα βασικά σημεία μιας ανακοίνωσης στο 
συνέδριο «'Ελλάδα και Μικρά Ασία» πού διοργάνωσε ή Modern Greek Studies Asso
ciation στή Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο τοϋ 1985. 

1. Έλλη Σκοπετέα, Το « Πρότυπο Βασίλειο» και ή Μεγάλη 'Ιδέα. "Οψεις τοϋ εθνικοϋ 
προβλήματος στην 'Ελλάδα (1830 - 1880), (διατριβή), Θεσσαλονίκη 1984, σ. 100. 

2. Sp. Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Pro
cess of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, Berkeley, 
Los Angeles, London 1971, University of California Press, σ. 453, 457. Πρβλ. επίσης 
R. Clogg, «The Publication and Distribution of Karamanli Texts by the British 
and Foreign Bible Society before 1850,1», Journal of Ecclesiastical History, τ. XIX, 
άρ. 1 ('Απρ. 1968) 57. 
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α) οτι ot πληθυσμοί αυτοί είναι ελληνικής καταγωγής και υποχρεώθηκαν 

να μιλήσουν τουρκικά ή δια της βίας ή εξαιτίας τής απομόνωσης τους άπο 

τους ορθόδοξους χριστιανούς των δυτικών παραλίων πού μιλούσαν ελληνικά* 

β) δ η πρόκειται για απογόνους Τούρκων, πού μετανάστευσαν και εγ

καταστάθηκαν στην επικράτεια του Βυζαντίου πριν την κατάκτηση, ή υπηρε

τούσαν ως μισθοφόροι στο βυζαντινό στρατό και οι όποιοι ενστερνίστηκαν 

τη θρησκεία, άλλα οχι και τη γλώσσα των νέων κυρίων του::. 

"Οσες μελέτες έγιναν για την εθνική ταυτότητα των τουρκόφωνων ορθό

δοξων πληθυσμών, παρακάμπτοντας θέματα καταγωγής, βασίστηκαν σε περιη

γητικά κείμενα3, εκθέσεις μισιοναρίων4 ή εκθέσεις προξενείων5 (ελληνικών 

και ξένων), στις απόψεις λογίων τής Ελλάδας (δπως εκφράζονται π.χ. στο 

Σύλλογο προς Διάδοσιν Ελληνικών Γραμμάτων ή στο Σύλλογο τών Μικρα-

σιατών « Ή Ανατολή», στον « Έ ν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικό Φιλολογικό 

Σύλλογο») ή τέλος στις απόψεις πολιτικών τής Μεγάλης 'Ιδέας 0. 

Μια άλλη πηγή για τή διερεύνηση του θέματος τής εθνικής ταυτότητας 

είναι τα βιβλία πού γράφτηκαν για τους τουρκόφωνους ορθόδοξους πληθυ

σμούς. Το βιβλίο αποτελεί τήν πιο απτή έκφραση τής παιδείας και ή παιδεία 

με τή σειρά της είναι ή πιο σταθμιτή έκφραση τής συνείδησης και το πιο 

αδιάβλητο στοιχείο ύπαρξης εθνικής ταυτότητας. 

Έ δ ώ ανοίγω μια παρένθεση για να μιλήσω για τα βιβλία πού πέρασαν 

στην ελληνική 'ιστορική βιβλιογραφία με το χαρακτηριστικό όνομα «καρα-

μανλίδικα» βιβλία7. Πρόκειται για βιβλία γραμμένα στην τουρκική γλώσσα, 

3. R. Davison, «Nationalism as an Ottoman Problem and the Ottoman Res
ponse», στον τόμο Nationalism in a non-national state. The Dissolution of the Ot
toman Empire, ίκΒ. W. Haddad και W. Ochsenwald, Ohio State University-
Press, 1977, σ. 32-33. 

4. R. Clogg, «The Publication and Distribution of Karamanli Texts by the 
British and Foreign Bible Society before 1850, I and II», Journal of Ecclesiastical 
History, τ. XIX, άρ. 1 και άρ. 2 (Άπρ. 1968 - 'Οκτ. 1968) 57 - 81 και 171 - 193. 

5. Alkis Panayotopoulos, The Greeks of Asia Minor 1908 -1912. A Social and 
Political Analysis, Λονδίνο 1983 (διατριβή). 

6. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα 41985· τοϋ ίδιον,'Ελληνικός 
Ρωμαντισμός, 'Αθήνα 31986. Πρβλ. επίσης τή μελέτη της Έλλης Σκοπετέα, δ.π. 

7. S. Salaville - Ε. Dalleggio, Karamanlidi ka. Bibliographie analytique d'ou
vrages en langue turque imprimés en caractères grecs, τ. 1: 1584 - 1850, 'Αθήνα 1958, 
τ. 2: 1851-1865, 'Αθήνα 1966, τ. 3: 1866-1900, 'Αθήνα 1974. Δύο ακόμη τόμοι 
βιβλιογραφίας πρόκειται να εκδοθούν άπο τή συγγραφέα του άρθρου. Ό πρώτος θά περι
λαμβάνει προσθήκες στο έργο τών S. Salaville-E. Dalleggio και ό δεύτερος βιβλιογραφεΐ 
τήν παραγωγή τοϋ 20οϋ αιώνα. R. Clogg, «The Greek Millet in the Ottoman Empire», 
στο Christians and Jews in the Ottoman Empire, h.8. Β. Brande καΐ Β. Lewie, 
τ. Ι, Λονδίνο 1982, σ. 185 - 186. 
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τυπωμένα όμως με ελληνικούς χαρακτήρες. Έ βιβλιοπαραγωγή αυτή αρχίζει 

το 1718 με τήν έκδοση 'Απάνθισμα τής Χριστιανικής Πίστεως άπο τον Νεόφυτο 

Μαυρομμάτη καΐ συνεχίζεται, και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ώς την 

τρίτη δεκαετία του 20οΰ αίο')να. Τελευταία δείγματα της βιβλιοπαραγωγης 

αυτής συναντώ να βγαίνουν στή Θεσσαλονίκη καί τή Δράμα. Έ «τουρκόφωνη 

ελληνική» φιλολογία σε ένα μεγάλο μέρος απαρτίζεται από μεταφράσεις στα 

τουρκικά θρησκευτικών και λειτουργικών βιβλίων, χωρίς φυσικά να αποκλεί

εται καί το κοσμικό βιβλίο (μαθηματικά, γεωγραφία, αστρονομία, φυσική, 

χρηστομάθειες, λεξικά, εφημερίδες, περιοδικά, μυθιστορήματα, κανονισμοί, 

γραμματικές, μπροσούρες με οδηγίες για διάφορες καλλιέργειες, κλπ.8). 

Δε θα εξετάσω τή μαρτυρία του καραμανλίδικου βιβλίου συνολικά ώς 

προς τή διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης. Αυτό θα γίνει άλλοτε ολοκλη

ρωμένα καί εξαντλητικά καί είναι ένας άπο τους στόχους των προσεχών 

προγραμμάτων του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Στο σημείωμα αυτό, 

πού αποτελεί προπομπό καί πρόδρομο τμήμα μιας σχεδιαζόμενης μελέτης 

μου, θα ασχοληθώ με το πώς ορίζονται οι 'ίδιοι οι τουρκόφωνοι "Ελληνες μέσα 

στο περιβάλλον της οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπως αυτή ή σχέση σκια

γραφείται καί οριοθετείται στα προλεγόμενα τών καραμανλίδικων βιβλίων. 

Βεβαίως, ή μαρτυρία είναι λόγια αφού δηλώνει τις σχέσεις τών συγγρα

φέων καί τών μεταφραστών ή εκδοτών καραμανλίδικων βιβλίων με τους 

συμπατριώτες τους ειδικά, καί γενικά με το σύνολο τών πληθυσμών της οθω

μανικής αυτοκρατορίας* έμμεσα όμως, απηχεί καί απόψεις του κοινού στο 

όποιο απευθύνονται. Επομένως, οι πρόλογοι τών καραμανλίδικων βιβλίων 

μπορούν να θεωρηθούν δείκτες τών νοοτροπιών πού επικρατούν στή διάρκεια 

τής καραμανλίδικης βιβλιοπαραγωγής (1718 - 1929) στο χώρο τών τουρκό

φωνων ορθόδοξων πληθυσμών τής Μικράς 'Ασίας. 

Τα στοιχεία πού μας ενδιαφέρουν για το θέμα πού διερευνούμε είναι όσα 

αποσαφηνίζουν καί ορίζουν τις έννοιες γένος, έθνος, τις σχέσεις μεταξύ τους, 

όπως καί με την έννοια τής θρησκείας. Ώ ς προς αυτά τα ζητούμενα τα 

Προλεγόμενα τών καραμανλίδικων βιβλίων δίνουν έμμεσες πληροφορίες πού 

εκμαιεύονται κυρίως άπο δύο σημεία: 

1) άπο το πώς αποκαλούν, προσφωνούν, δηλαδή όνοματοθετούν το ανα

γνωστικό τους κοινό οι συγγραφείς καί οι μεταφραστές καί άπο το πώς ορί

ζουν τή σχέση τους με το κοινό αυτό-

2) άπο τους λόγους πού επικαλούνται οτι τους παρακίνησαν στην μετά

φραση καί στή συγγραφή ενός καραμανλίδικου βιβλίου. 

8. Sp. Vryonis, ο.π., σ. 454-455. Πρβλ. J. Eckmann, «Die Karamanische Li
teratur», στο Philologiae Turcicae Fundamenta, Βισμπάντεν 1964, τ. 2, σ. 819 - 835. 
Ί . Τ. Παμπούκης, Πετεριμίζ, όλίγαι λέξεις επί τής συνθέσεως τών θρησκευτικών βιβλίων 
τής τουρκόφωνου ελληνικής φιλολογίας, 'Αθήνα 1961. 
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Στην πρώτη αύτη προσέγγιση του θέματος μου χρησιμοποίησα καταρχήν 

δσους προλόγους αποσπασματικά εξέδωσαν στη Βιβλιογραφία τους οι S. Sala-

ville-E. Dalleggio. Παράλληλα, πήρα τυχαία εκατό περίπου προλόγους, απο

φεύγοντας «άντιπροσωπευτικότητες» καί προσπαθώντας ή επιλογή μου να 

καλύπτει ολο το χρονικό εύρος της βιβλιοπαραγωγής, καί δούλεψα απευθείας 

με το τουρκικό κείμενο. Σ ' αυτό το στάδιο, το τόσο πρόδρομο, δεν ήταν δυνα

τόν να κάνω το πλήρες corpus των προλόγων, ούτε εξάλλου ήταν της στι

γμής, μια καί για τα θέματα πού διερευνώ με κάλυπταν οί αποσπασματικές 

γαλλικές μεταφράσεις του Ε. Dalleggio καί ενίσχυαν το δείγμα μου άπο το 

πρωτότυπο. Μετά άπο μια πρώτη χρονολογική καταγραφή των ονομασιών 

του καραμανλίδικου αναγνωστικού κοινού, προχώρησα στην κατ' εϊδος ταξι

νόμηση των ονομασιών κρατώντας πάντα ως σημείο αναφοράς μου τή χρο

νολογία για να διαπιστώσω πιθανές τομές. 

Οί συγγραφείς καί οί μεταφραστές καραμανλίδικων έργων αποκαλούν, 

κατά συντριπτική πλειοψηφία, το αναγνωστικό τους κοινό στους προλόγους 

τους: χριστιανούς, ορθόδοξους χριστιανούς, χριστιανούς της 'Ανατολής, ορθό

δοξους χριστιανούς της 'Ανατολής110. 

Α π λ ώ ς χριστιανοί ή χριστιανοί τής 'Ανατολής αποκαλούνται κατά τα 

πρώτα χρόνια τής καραμανλίδικης βιβλιοπαραγωγής (τότε πού το 95°/0 τής 

παραγωγής αυτής είναι αποκλειστικά θρησκευτικό βιβλίο). "Οταν δμως αρ

χίζει τή δράση της ή Βιβλική Εταιρε ία 1 1 καί εμφανίζονται γύρω στο 1826 

οί πρώτες της εκδόσεις, ή ονομασία χριστιανοί συμπληρώνεται μέ το ορθό

δοξοι καί συνεχίζει έτσι σ' Ολη τή διάρκεια τής καραμανλίδικης βιβλιοπαρα-

γωγής. 

'Αναλυτικά, οί δροι αυτοί παρουσιάζονται ώς εξής: 

Χριστιανοί: 1743 - 1918 

Χριστιανοί ορθόδοξοι: 1718 - 1884: Πυκνώνουν μετά το 1826, όταν εμφα

νίζεται ή Βιβλική Εταιρεία. 

9. S. Salaville - Ε. Dalleggio, ό'.π. 
10. «Οί εν τή 'Ανατολή ευρισκόμενοι Χριστιανοί άφ' ου ύστερήθησαν της Ελληνικής 

διαλέκτου, ευρίσκονται εις μίαν μεγάλην άμάθειαν, καί πολλά ολίγον έννοοϋσι τα ορθά 
Δόγματα τής 'Αγίας καί 'Ορθοδόξου ημών πίστεως...» ^ Απάνθισμα τής Χριστιανικής 
Πίστεως, γιάνε Γκιονλζαρι Ιμάνι μεσιχί . . .1803, σ. 3 (S. Salaville - Ε. Dalleggio, n° 
32). «Ρούμ λισανινδαν Άναδολδά πουλουνάν βέ Ρουμή λισανηνή πίλμεγιεν Χριστιάν καρην-
δασλεριμιζήν» λέει ό τίτλος τοΰ Μιλλέτη Χριστιανληγήν... 1835 (S. Salaville - E. Dal
leggio, Π° 71) κλπ. Βλ. επίσης Ί . Βαλαβάνης, Μικρασιατικά, 'Αθήνα 1891, σ. 26 - 27 
καί Δ. Ε. Δανιήλογλου, Πρόδρομοι τής 'Αναγεννήσεως των γραμμάτων εν τή 'Ανατολή 
(κυρίως Μικρά Ασία). Σεραφείμ Μητροπολίτης 'Αγκύρας, Άτταλεύς, Κωνσταντινούπολη 
1865, σ. 21 - 23. 

11. R. Clogg, «The Publication and Distribution of Karamanli Texts by the 
British and Foreign Bible Society before 1850, I», Journal of Ecclesiastical History, 
τ. ΧΓΧ, άρ. 1 ('Απρ. 1968) 58. 
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Χριστιανοί τής Ανατολής: 1718 - 1883: Πυκνώνουν άπο το 1802 ως 1846. 

Ή θρησκεία, λοιπόν, φαίνεται νά έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνεί

δηση κοινότητας τών τουρκόφωνων ορθόδοξων πληθυσμών. 

Αύτη τους διαφοροποιεί μέσα στο σύνολο τών πληθυσμών της οθωμα

νικής αυτοκρατορίας. Χριστιανοί σε αντίθεση με τους μουσουλμάνους και 

ορθόδοξοι σε αντιδιαστολή με τους καθολικούς ή προτεστάντες της 'Ανατολής. 

Τέλος, 'Ανατολίτες ως κάτοικοι της Μικρας 'Ασίας, τής Anadolu, σε αντιδια

στολή, δηλαδή, μέ τους Έλλαδίτες. 

Χαρακτηριστικό εξάλλου είναι δτι δποτε ορίζεται ή σχέση συγγένειας 

τών συγγραφέων με το αναγνωστικό τους κοινό, κατά συντριπτική πλειοψη

φία ή σχέση αύτη αίματος έχει σημείο αναφοράς τή θρησκεία. 'Απευθύνονται 

στο κοινό τους μέ τις λέξεις: ομόθρησκοι ή αδελφοί μας χριστιανοί1*. Μια 

τέτοια μαρτυρία προέρχεται άπο τον «Κοραή»13 τής καραμανλίδικης φιλο

λογίας, τον Εύαγγελινό Μισαηλίδη' σ' ένα βιβλίο του 1859 'Ελληνοτουρ

κικοί διάλογοι, συλλεγέντες εκ διαφόρου συγγραφέων, ρούμιδζε βε τούρκιδζε 

μουκιαλεμί. . . παρά Ευαγγείινοϋ Μισαηλαδου. . . συντάκτου τής εφημερί

δος ή Ανατολή. . .1 4,υπάρχει ένας δίγλωσσος πρόλογος γραμμένος άπο τον 

Εύαγγελινό Μισαηλίδη, αριστερά στα ελληνικά, δεξιά στα τουρκικά μέ ελ

ληνικούς χαρακτήρες. Στο ελληνικό κείμενο αναφέρει οτι έγραψε το βιβλίο 

αύτο για τους «φιλόμουσους ομογενείς» και δίπλα στα τουρκικά μεταφρά

ζει τή λέξη ομογενείς μέ τή λέξη dindas = ομόθρησκοι. 

Αυτός ό θρησκευτικός χαρακτηρισμός πού κυριαρχεί σ' Ολη τή διάρκεια 

τής καραμανλίδικης βιβλιοπαραγωγής φαίνεται να σπάει σχετικά, άλλα βέβαια 

πολύ αργά στις αρχές του 20οΰ αιώνα15. Κάτι τέτοιο για το 18ο αιώνα είναι 

φυσικό και λογικό μια και δεν υφίσταται ακόμη ελληνικό κράτος πού θα δη

μιουργήσει μια ελληνική (ελλαδική) εθνική συνείδηση και ή θρησκεία είναι 

αυτή πού διαφοροποιεί τους λαούς τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κι αύτο 

διότι ή πραγματικότητα τής 'ίδιας τής 'Ανατολικής 'Εκκλησίας μπορούσε να 

στηρίζει και τήν υπαγωγή τής έννοιας θρησκεία στην έννοια γένος και το 

αντίστροφο. Αύτο 'ίσως πού χρειάζεται να διερευνηθεί είναι πώς στά μέσα 

12. «.. . καλτη κι άνατολτα μπουλουνάν 'Ορθόδοξος Χριστιανκαρηντασλαρημηζήν» 
άπο τον τίτλο του βιβλίου Χαλέ Μετινέη Κωναταντανιετε Πουλοννονρ όλαν Ζωοδόχος 
Πηγή... έκδομένο το 1836 (στη βιβλιογραφία του S. Salaville - E . Dalleggio, Π° 80). 
Βλ. επίσης τα παραδείγματα τής σημ. 10. 

13. Σ. Χουδαβερδόγλου - Θεοδότου, «Ή Τουρκόφωνος Ελληνική φιλολογία 1453 -
1924», Έπετηρις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1 (1930) 303. 

14. S. Salaville - Ε. Dalleggio, δ.π., η° 132. 
15. Κ. Karpat, «Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of 

Nation and State in the Post-Ottoman Era», στο Christians and Jews in the Ottoman 
Empire, τ. Ι, Λονδίνο 1982, σ. 158 - 162. 
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του 19ου και 20οΰ αιώνα με τη κοσμογονία πού γίνεται στα Βαλκάνια και τη 

δημιουργία εθνικών κρατών, συνεχίζουν αυτοί να ορίζονται χριστιανοί ορθό

δοξοι της 'Ανατολής και έτσι να διαφοροποιούνται στο σύνολο της οθωμα

νικής αυτοκρατορίας. Σ ' αυτό το σημείο θα επανέλθουμε. 

Θρησκευτικό εξάλλου φαίνεται να είναι και το περιεχόμενο της λέξης 

millet, οπότε εμφανίζεται στα προλεγόμενα των καραμανλίδικων βιβλίων, 

αντιδιαστέλλοντας το ορθόδοξος Ρουμιάν μιλλετι άπο το αντίστοιχο τών 'Αρ

μενίων, Λουθηρανών κλπ. 1 6 . Εμφανίζεται άπο το 1718 ως το 1806 και σπο

ραδικά είτε σπάνια, άπο το 1836 ως το 1869. Είναι χαρακτηριστικό Οτι δεν 

υπάρχει ή τουλάχιστον δεν υπάρχει με την 'ίδια συχνότητα μετά το 1869, 

εποχή του H a t t i Hümayun . Έ λέξη millet εξοβελίζεται άπο τα τουρκό

φωνα ελληνικά κείμενα δταν αποκτά εθνικό περιεχόμενο. 'Απαντάται στο 

σημείο εκείνο του προλόγου δπου οι συγγραφείς ή οί μεταφραστές του βιβλίου 

εξηγούν τους λόγους πού τους παρακίνησαν στη συγγραφή ή τή μετάφραση 

του. "Ετσι διαβάζουμε μιλλετιμιζε μονχαπετλερι Ιτζήν17 (δια τήν τέρψιν του 

millet μας) ή μιλλετ γαϊρετ18 (προς ώφέλειαν) ή μιλλετ σεβιντζιλικ (άπο 

αγάπη για millet μας). Δύο ή τρεις φορές απαντάται ως επίθετο (millet 

σεβιτζή = φιλογενής) και συνοδεύει το όνομα του συγγραφέα2 0. Το 1811 

ό Ζαχαρίας 'Αγιορείτης2 1, συγγραφέας τουρκογραικικοϋ λεξικού με πολ

λαπλές εκδόσεις, αποκαλείται στον πρόλογο ψιλάδελφος βε ψιλογενή βε κα-

ρηντάς σεβψτζί. Το επίθετο φιλογενής βλέπουμε να μή μεταφράζεται ενώ 

το φιλάδελφος μεταφράζεται ως καρηντάς σεβψτζί. 'Από όλα αυτά τα 

παραδείγματα συνάγουμε οτι μάλλον ή έννοια του γένους δεν είχε χειρα

φετηθεί άπο τήν έννοια millet, δηλαδή με άλλα λόγια το εθνικό δε φαίνεται 

16. ((Les impies Luthériens font leur jeu en tendant à nos nationaux, et surtout 
aux plus faibles, leurs pièges avec des intentions diaboliques pour les tromper: IJov 
εσναλερτε μεσεπσις Λοτονρνλαρήγν εογιοννλαρψή, βε τονζακλαρψή, βε σεϊτανι νιγιετ-
λερινί τζογονντζα πιζίμ μιλλετέ τολασήπ επλεχ καρτασλαρημηζή γιαγνηλτμαγιώ), άπο 
το τουρκόφωνο βιβλίο Τογρον τινίγ ταλιμί Πλατωντάν... 1839 (S. Salaville - E. Dal
leggio, ο.π. τ. Ι, σ. 264). «... Βέ ορθόδοξος ρουμιάν μιλλετι κιλσεσέ ίλέ ορθόδοξος Έρμε-
νιάν μιλλετι κιλσεσί . . . », άπο τον τίτλο του βιβλίου Έδζβιπέΐ δινιέ. .. Κοκονώς όγλού 
ΣαμουήλΟεν... 1864 (S. Salaville - E. Dalleggio, n° 146). 

17. Άπο τον τίτλο του βιβλίου Πάχαρι χεγιάτ ... Σεραφείμ. . ., 1783 (S. Sala-
ville - E. Dalleggio, n° 19). 

18. Άπο τα προλεγόμενα τοϋ βιβλίου Ίνσανιν χριστιάντζα βε μεμλεκιατλήτζα.. . 
έκδομένο το 1869 (S. Salaville - E. Dalleggio, n° 163). 

19. Άπο τον τίτλο τοΰ βιβλίου . . .'Ινσά Παπά Γεώργιος ΟΙκονόμοσταν έκδομένο 
το 1836 (S. Salaville-E. Dalleggio, n° 79). 

20. Άπο τα προλεγόμενα τοϋ βιβλίου Τζάν χελασλιγί παχτσεσε ταριφιέ. . . Παισιος, 
1835 (S. Salaville - E. Dalleggio, n° 70). 

21. Άσήζ Άπόστολοσλαρψ... 1811, σ. 4 - 7. (S. Salaville - E. Dalleggio n° 45). 
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να έχει υποσκελίσει το θρησκευτικό ή έστω πολιτισμικό περιεχόμενο της 

έννοιας. 

Ή λέξη millet2,2, πού προέρχεται άπό την αραβική ττζϊ^α=θρησκεία, δη

λώνει τη θρησκευτική κοινότητα στην όποια Ινα άτομο άνηκε. Ήταν ό απο

φασιστικός παράγοντας για τόν αύτοκαθορισμό του και τόν καθορισμό του 

σε σχέση με τους άλλους23. Στην οθωμανική αυτοκρατορία υπήρχε το μου

σουλμανικό millet (Οχι τό τουρκικό, τό γιουρούκικο, τό κουρδικό ή τό αρα

βικό)· αντίθετα υπήρχαν τα μιλλέτ τών Ρούμ, τών Άρμένηδων, Εβραίων, 

Καθολικών ή Προτεσταντών, τα όποια, Οντας θρησκευτικές κοινότητες, ήταν 

και πολιτικές άπό τήν εποχή του Μεχμέτ του Πορθητή, χωρίς Ομως αυτό 

να σημαίνει ότι αποτελούσαν εθνότητες. Ή λέξη millet άρχισε να αλλάζει 

σημασία άπό τα μέσα του 19ου αιώνα για να ταυτιστεί στον 20ό με τή λέξη 

έθνος ή εθνότητα. 

Κλείνοντας εδώ τό μέρος πού άφορα στους θρησκευτικούς χαρακτηρισμούς 

τών τουρκόφωνων ορθόδοξων πληθυσμών και στην ουσία τήν ερμηνεία τών 

σχέσεων θρησκείας-εθνους, περνώ σ' άλλου τύπου ονομασίες τών πληθυσμών 

αυτών, λιγότερο συχνές. 

Μετά τό Η atti Hümayun και συγκεκριμένα τό 1864 ως τα τέλη της 

καραμανλίδικης βιβλιοπαραγωγής (γύρω στό 1925), οι συγγραφείς αποκα

λούν στην εισαγωγή τών προλόγων τους τους τουρκόφωνους Μικρασιάτες 

"Ελληνες συμπατριώτες, συμπατριώτες της 'Ανατολής, συμπατριώτες ορθό

δοξους. Επίσης, Οταν εξηγούν τα κίνητρα τους δηλώνουν ότι αυτά ξεκινούν 

άπό τήν αγάπη για τήν πατρίδα2*. Οι τουρκικές λέξεις πού χρησιμοποιούνται 

στην περίπτωση αυτή είναι vatanlar = πατριώτες και vatan = πατρίδα. Ή 

πρώτη χρησιμοποιείται μέ τήν έννοια τοΰ συντοπίτη, ή δεύτερη Οπως, και 

ή ελληνική λέξη πατρίς πού απαντάται πολλές φορές, χρησιμοποιείται μέ τή 

σημασία του τόπου καταγωγής ή εγκατάστασης, μέ Οποια συναισθηματική 

ή άλλη φόρτιση μπορεί να έχει ή λέξη. Ταυτίζεται μέ τήν αγγλική λέξη fa

therland και Οχι μέ τήν γαλλική patrie τοΰ τέλους τοΰ 18ου αιώνα25. Έξαλλου, 

πολύ συχνά αναφέρεται ή ττατρ/(5α μας ή 'Ανατολή πράγμα πού αποκλείει 

οποιαδήποτε σύγχυση μέ μια άλλη πατρίδα, δηλαδή τήν απέναντι Ελλάδα. 

'Επίσης όσο κι αν αναζητήσουμε τήν εθνική προσωνυμία «"Ελληνες», δέ θα 

22. Β. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Λονδίνο 1966, σ. 329. 
23. Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought. A Study in the 

Modernization of Turkish Political Ideas, Princeton University Press, 1962, σ. 189 -
190. Κ. Karpat, δ.π., σ. 142 -143. R. Davison, δ.π., σ. 33. 

24. Νονρι 'Ορθοδοξία. . . Κωνσταντινούπολη 1885, σ. 1-6 (S. Salaville - Ε. 
Daleggio, n° 239). 'Επίσης, Άνατολ Τονρκικιλερί... σ. 5 - 9 (S. Salaville - E. Dalleggio 
n° 305). 

25. Β. Lewis, δ.π., σ. 328 - 329. 'Επίσης S. Mardin, δ.π., σ. 326. 



232 Ευαγγελία Μπαλτά 

τή βρούμε πουθενά. Πάντοτε όταν δηλώνονται «εθνικά» δηλώνονται Ρονμ 

και ή λέξη "Ελληνας και τα παράγωγα της, δποτε υπάρχει (κι αυτό σπάνια), 

είναι για να δηλωθεί ή γλώσσα26. Φυσικά, τα πιο συχνά επίθετα για να ορι

στεί ή ελληνική γλώσσα είναι: ρονμίδζε λισανή, λιαάνη ρονμί, ρονμτζα άλλα 

και γιοννάνι λισανψά' το τελευταίο σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα άπο τη 

Βιβλική Εταιρεία. 

Ό R. Davison λέει οτι αποκαλούν τους εαυτούς τους "Ελληνες (Ρονμ), 

διότι έχουν τή θρησκεία της Ελλάδας27. Άνηκαν στην ελληνική ορθόδοξη εκ

κλησία. Είναι "Ελληνες εφόσον ανήκουν στο ρονμ μιλλετϊ χωρίς να σημαίνει 

αυτό αναγκαστικά μιά ελληνική εθνική συνείδηση, με τήν εθνική σημασία πού 

αποκτά ή λέξη "Ελληνας στον ελλαδικό χώρο. 'Εξάλλου και όταν δηλώνονται 

Ρονμ τις περισσότερες φορές αυτό συνοδεύεται με τή λέξη Άνατόλ. Είναι 

δηλαδή 'Ανατόλ Ρονμ ή Ρονμ Anadoldaki ή Ρονμ της 'Ανατολής™. Το ϊδιο 

επισημαίνει και ό Kemal Karpat 2 9 (."Ελληνας σήμαινε κάθε ορθόδοξος Χρι

στιανός συμπεριλαμβανομένων καί των τουρκόφωνων Καραμανλήδων, πού 

θεωρούσαν τον εαυτό τους "Ελληνα, ένώ Τοϋρκος ήταν οποίος άνηκε στο 

μουσουλμανικό μιλλέτ». 

"Εναν επιτυχή ορισμό τους συναντούμε στο βιβλίο Καισαρεία μητροπο-

λίτλερί30, δπου υπάρχει ενα τετράστιχο γραμμένο στην τούρκικη γλώσσα με 

ελληνικούς χαρακτήρες, πού λέει: «Ένώ είμαστε "Ελληνες (Ρονμ) αγνοού

με τή γλώσσα μας καί μιλούμε τουρκικά. Δε γράφουμε καί δε διαβάζουμε 

τουρκικά (εννοεί με αραβικούς χαρακτήρες), όπως καί δεν μιλούμε ελληνι

κά. Είμαστε δηλαδή ενα μίγμα. Το αλφάβητο μας είναι το ελληνικό, άλλα 

εκφραζόμαστε στα τουρκικά». 

'Αξιοσημείωτο είναι δτι δποτε παρακινούνται μέσα άπο τα προλογικά 

κείμενα να μάθουν ελληνικά, αυτό γίνεται μόνο για λόγους θρησκευτικούς, 

επειδή, καθώς τα κείμενα της χριστιανικής εκκλησίας είναι γραμμένα στην 

ελληνική γλώσσα, είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να μεταφραστούν στα τουρ

κικά31. 'Αντίθετα δταν παρακινούνται να μάθουν τουρκικά (εννοείται να γρά

φουν καί να διαβάζουν το αραβικό αλφάβητο), αυτό πρέπει να γίνει εφόσον 

26. «Έλληνος λισανιντάν. . . » στον τίτλο του βιβλίου 'Ιερόν 'Απάνθισμα. . . 1812 
(S. Salaville - E. Dalleggio, n° 49). «Ελληνικά λισανηνή...» στον τίτλο τοϋ βιβλίου 
Νέα Μέθοδος... 1885 (S. Salaville - Ε. Dalleggio, n° 229). 

27. R. Davison, δ.π., σ. 33. 

28. Μικρασιατικον Ήμερολόγιον ο «Αστήρ» 1913. 'Ανατολή ρονμλαρψά μαχσονς 
Ιλμί, εδεπί φέννι μονσαββερ Σαλναμέ. . . . Κωνσταντινούπολη 1912. 

29. Κ. Karpat, δ.π., σ. 165. 
30. Στή βιβλιογραφία των S. Salaville - Ε. Dalleggio, n° 306. 
31. Ίπαδετναμέ... 1844, σ. 123-128. (S. Salaville - Ε. Dalleggio, n° 107). 
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θέλουν να ζουν αδελφικά με τους Οθωμανούς32 ή εφόσον θέλουν να καταλάβουν 

δημόσιες κρατικές θέσεις, να κάνουν πολιτική ή νομική 3 3 σταδιοδρομία. 

Τέτοιες νύξεις πού απαντούν μετά το H a t t i Hümayun , τήν εποχή του 

Tanzimat , δεν είναι παρά εκφράσεις της ιδέας του Έλληνοοθωμανισμοΰ, του 

δόγματος της αποδοχής και της αξιοποίησης των μεταρρυθμίσεων, και δεν 

μπορούν να ιδωθούν παρά μόνο ώς απάντηση τήν ελλαδική Μεγάλη 'Ιδέα. Και 

πρέπει να ιδωθούν παράλληλα μέ τή σιωπή ή τήν αδράνεια των τουρκόφωνων 

Ελλήνων Μικρασιατών σε οσα συμβαίνουν στο Εθνικό Κέντρο. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .ΜΠΑΛΤΑ 

32. Έγχειρίδιον Ελληνοτουρκικών λέξεων και φράσεων ύπό Νικολάου Ε. Μάκρη. . . 
'Αθήνα 1891, σ. 5. (S. Salaville - E. Dalleggio, n° 267). 

33. 'Οθωμανική 'Εγκυκλοπαίδεια υπό Ιωάννου Π. Μηλιοπούλου, ~. 1, Κωνσταντι
νούπολη 1876, σ. 7 - 8 . (S. Salaville - E. Dalleggio, n° 196.) Πρβλ. Anna Tabaki, 
«Un aspect des lumières néohelléniques: L' approche scientifique de Γ Orient. 
Le cas de Dimitrios Alexandridis», 'Ελληνικά 35/205 (1984) 317-318. 
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