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Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΙΟ ΤΗΝ Α Χ Α Ι Α 

Το θέμα τού ονόματος και της ονοματοθεσίας, άρρηκτα δεμένο με τήν 

ανθρώπινη προσωπικότητα, ενδιαφέρει αμεσα τον ερευνητή της ιστορίας 

πού μελετάει τήν ανθρώπινη ενότητα μέσα στην κοινωνική ομάδα στην 

οποία ανήκει. Το προσωπικό όνομα πού έχει συνδεθεί κατά παράδοση, στα 

χρόνια του χριστιανισμού, με το μυστήριο της βαπτίσεως,1 έχει απασχο

λήσει ως σήμερα τήν ελληνική επιστήμη, κυρίως άπό γλωσσική και λαο

γραφική άποψη. 2 Ό σχηματισμός και ή προέλευση τού ονόματος, οι δο

ξασίες και τα έθιμα πού επικράτησαν μέσα στον χρόνο, στις διάφορες ελ

ληνικές περιοχές, κατά τήν ονοματοθεσία, έχουν εξετασθεί μέ βάση τήν 

ποικίλη πληροφόρηση, οση έχει ως τώρα άποθησαυρισθεΐ. Όμως, όπως 

έχει κιόλας επισημανθεί από τους ειδικούς, ή έρευνα γύρω άπό τό όνομα 

αποσκοπεί στην μελέτη του συνολικού ιστορικού βίου ενός λαού* συνεπώς 

δεν αποτελεί αποκλειστικά αντικείμενο μελέτης επιμέρους μόνο επιστη

μονικών κλάδων της ιστορίας, αλλά εντάσσεται σε γενικότερες θεωρήσεις 

της. 

'Αποτέλεσμα ατομικών επιλογών, άλλα και έκφανση συλλογικών νοο

τροπιών, ή ονοματοθεσία στάθηκε κάποτε και εκφραστής ιδεολογικών τά

σεων και αντιθέσεων πού χάραξαν ή και διαμόρφωσαν κάθε φορά τον χαρα

κτήρα της ελληνικής κοινωνίας. Θυμίζω, λόγου χάρη, τα πρώτα χρόνια 

τού χριστιανισμού όταν ή Εκκλησία, στην προσπάθεια της να επιβάλει 

* 'Ανακοίνωση στο «Βον Τοπικον Συνέδριον 'Αχαϊκών Σπουδών, Καλάβρυτα 25 - 27 
'Ιουνίου 1983». 

1. Ή «ονομαστήριος» ήμερα αρχικά δέν συνέπιπτε πάντοτε μέ τή βάπτιση, πβ. 
Φαίδων Ι. Κουκούλες, «Τα κατά τήν γέννησιν και τήν βάπτισιν έθιμα τών Βυζαντινών», 
ΕΕΒΣ 14 (1938), στις σ. 134 και 139. Παντελεήμονος μητρ. Θεσσαλονίκης, «Ή ιεροτε
λεστία της ονοματοθεσίας», 'Εκκλησία, άρ. 15, Αυγ. 1965, σ. 417-8. 

2. Δίκαιος Β. Βαγιακάκος, «Σχεδίασμα περί τών τοπωνυμικών και άνθρωπωνυμικών 
σπουδών εν Ελλάδι 1833 -1962», 'Αθήνα 1964, ανάτυπο άπό το περ. Άθψα, τόμος 66 
(1962), σ. 300 - 424 και τόμ. 67 (1963 -1964), σ. 135 - 369 και ειδικότερα σ. 145 - 369. 
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τη νέα θρησκεία και να εξουδετερώσει την είδωλολατρεία, θα επιδιώξει να 

παραμερίσει τα μυθολογικά και ιστορικά ονόματα, συσταίνοντας να δίνον

ται κατά προτίμηση εκείνα των χριστιανών αγίων.3 Ή ονοματοθεσία αρ

χαίων ονομάτων διακόπτεται τότε, σχεδόν ολότελα, μέ μόνες εξαιρέσεις 

τις περιπτώσεις οπού παρόμοια ονόματα είχαν περάσει στο χριστιανικό 

εορτολόγιο. Για τις περιπτώσεις μετονομασίας λογίων θα μιλήσουμε στή 

συνέχεια. Ή συνήθεια των αρχαίων ονομάτων θα εμφανιστεί πάλι, πολλούς 

αιώνες αργότερα, μέσα από καινούριους αγώνες για ανανέωση, πού αντλούν 

τα πρότυπα τους από την κλασική αρχαιότητα καί τα διδάγματα της. Τό 

φαινόμενο δεν εϊναι ελληνικό- είναι καί ελληνικό στο μέτρο πού οί Έλ

ληνες μετέχουν σ' ενα ευρύτερο ευρωπαϊκό κίνημα.4 

Σημαντική θέση στή μελέτη της ονοματοθεσίας κατέχει τό ζήτημα της 

επιλογής του ονόματος. Ό π ω ς μας πληροφορεί μάλιστα ή λαογραφία, οί 

λαοί, στα πρωτόγονα στάδια του βίου τους, προσέδιναν στο όνομα μαγική 

δύναμη πού, σύμφωνα μέ τήν υπάρχουσα τότε πεποίθηση, επιδρούσε στην 

μετέπειτα τύχη του ανθρώπου. Έ τ σ ι πίστευαν οτι ή σωστή εκλογή θα έφερνε 

καί τήν ποθούμενη ευτυχία.5 Στην σημερινή ανακοίνωση δεν θα επαναλά

βουμε όλα οσα έχουν διεξοδικά γραφεί γύρω από τό θέμα της εκλογής του 

ονόματος. Θα επισημάνουμε μόνο δύο στοιχεία πού μας ενδιαφέρουν εδώ 

πιο άμεσα : τήν πίστη πού αναπτύχθηκε, παράλληλα μέ τήν εξάπλωση 

του χριστιανισμού, για τήν προστασία πού δεχόταν τό άτομο άπό τον "Αγιο 

του οποίου έφερε τό όνομα6 καί, ακόμα, τήν συνήθεια πού εξελίχθηκε σε 

εθιμική παράδοση, βαθιά ριζωμένη καί σήμερα, κι όχι μόνο στον τόπο μας, 

να διαιωνίζονται τα ονόματα τών προγόνων στους απογόνους, συνήθεια 

πού απέρρευσε άπό τήν μεταφυσική θεώρηση οτι μ' αυτόν τον τρόπο διαιω

νίζεται ή ύπαρξη του ατόμου πού έφυγε καί εξασφαλίζεται ή συνέχεια στην 

οικογένεια.7 

3. «Μη τοίνυν μηδέ ήμεϊς τάς τυχούσας προσηγορίας έπιτιθώμεν τοις παισίν, μηδέ 
τών πάππων, καί των έπιπάππων, καί των προς γένος διαφερόντων τάς ονομασίας αύτοϊς 
χαριζώμεθα, άλλα τών αγίων ανδρών τών αρετή διαλαμψάντων, τών πολλήν παρρησίαν 
προς τον Θεόν έσχηκότων» συνιστά ό Ί . Χρυσόστομος στους χριστιανούς, Migne, P.G, 
τ. 53, στ. 179, πβ. Φαίδων Ι. Κουκούλες, δ.π., σ. 135. Δ.Β. Οίκονομίδης, «Όνομα καί 
ονοματοθεσία εις τάς δοξασίας και συνήθειας του ελληνικού λαοϋ», Λαογραφία 1(1962), 
475. 

4. Κ. Θ. Δημαράς, «Ψυχολογικοί παράγοντες τοΰ Είκοσιένα»,Άθήνα 1957, σ. 7 -13 
(ανάτυπο άπό τό περ. ΣπονδαΙ της Α.Σ.Β.Σ.) καί γενικότερα τοΰ ίδιου, «Τό σχήμα τοϋ 
Διαφωτισμού», στον τόμο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα 31983, σ. 23-119, για 
τά αρχαία ονόματα : σ. 58 - 60. 

5. Στίλπ. Π. Κυριακίδης, 'Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α', Μνημεία τοϋ Λόγου, 
'Αθήνα 1965, σ. 353 - 355, Δ. Β. Οίκονομίδης, δ.π., σ. 447 - 653. 

6. Φαίδων Ι. Κουκούλες, δ.π., σ. 135, σημ. 4. 
7. Δ. Β. Οίκονομίδης, δ.π., σ. 459 κέ. 
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Κοντά, όμως, στίς εκφράσεις αυτές για αναζήτηση προστασίας (μα

γική δύναμη —θρησκευτική πίστη— οικογένεια), τά ονόματα, μέ τον ισχυρό 

συμβολισμό μέ τον όποιο ήταν πάντοτε φορτισμένα, καλούνται συχνά να 

καλύψουν κι άλλες ανθρώπινες ανάγκες, να υπηρετήσουν άλλες σκοπιμό

τητες : τους ανεκπλήρωτους πόθους, τους οραματισμούς, τις ιδεολογικές 

τοποθετήσεις, ακόμη και τά συμφέροντα των όνοματοθετών, των γονέων, 

των αναδόχων και σέ ορισμένες περιπτώσεις μετονομασιών, τών ιδίων τών 

ατόμων. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι πέρα άπό τήν σύνδεση του μέ τήν καθεαυτή 

ύπαρξη του άνθρωπου, τό όνομα έχει άμεση σχέση, όπως αναφέρθηκε κιό

λας, μέ τήν προσωπικότητα του έτσι όπως διαμορφώνεται σιγά σιγά στο 

πλαίσιο της αγωγής και του φυσικού και κοινωνικού του περιβάλλοντος. 

Πώς αντιμετωπίστηκε άπό τό κοινωνικό σύνολο, κατά καιρούς, ή σχέση 

αυτή ανάμεσα στο όνομα, τήν προσωπικότητα και τήν συμπεριφορά του 

άτομου και πόση σημασία της αποδόθηκε, φωτίζουν άλλοτε αρνητικά παρα

δείγματα και άλλοτε σκέψεις και σχολιασμοί τών συγχρόνων. Σέ ορισμέ

νες, λόγου χάρη, πρωτόγονες κοινωνίες οί γυναίκες δέν ονοματίζονται κάν 

και σέ άλλες, μεταγενέστερες, δέν προσαγορεύονται παρά μέ τήν ιδιότητα 

πού έχουν μέσα στην οικογένεια (νύφη), ή μέ τό όνομα τοΰ συζύγου τους 

(κυρά Βασίλαινα).8 Ά π ό τό άλλο μέρος, τό ξάφνιασμα πού διατυπώνουν 

ορισμένοι λόγιοι, στα προεπαναστατικά χρόνια, στή σκέψη ότι ένας απλός 

άνθρωπος, ένας αχθοφόρος, ένας ξυπόλητος, μπορεί νά φέρει τό όνομα ενός 

αρχαίου σοφού,9 δίνει ανάγλυφη τή στάση και τή νοοτροπία της συγκεκρι

μένης κοινωνίας απέναντι στή σχέση αυτή. Φαινόμενο πού μοιάζει πιο 

τονισμένο όταν πρόκειται για ονόματα μέ έντονη ιστορική φόρτιση, τά 

όποια επέβαλλαν και τον ανάλογο σεβασμό. Ό Σπηλιάδης αυτό τό πνεύμα 

εκφράζει ουσιαστικά απέναντι στά αρχαία ονόματα, έστω και μέ τήν αρνη

τικά διατυπωμένη θέση του. 1 0 Ό Κοραής, στά 1815, θα τό πει καθαρά : 

8. Σε ορισμένες περιπτώσεις τήν άντρωνυμία των γυναικών αντικαθιστά ή γυναι-
κωνυμία τών ανδρών, βλ. Ι. Θ. Κακριδής, «Γυναικωνυμικά στή βόρεια Πελοπόννησο», 
στο Μελέτες και άρθρα. Τιμητική προσφορά για τά εβδομήντα χρόνια τον συγγραφέα, 
Θεσσαλονίκη 1971, σ. 273-275. Πβ. Δίκαιος Β. Βαγιακδκος, «Εκκλησιαστική γλώσσα 
καί ή μεσαιωνική καί ή νεοελληνική ονοματολογία», 'Αθηνά 63 (1959), 200 οπού καί 
ή σχετική βιβλιογραφία. 

9. Ν. Σπηλιάδης, 'Απομνημονεύματα, τ. Α', 'Αθήνα 1851, σ. 395 - 396, σημ. 1* πβ. 
τό σχετικό παράθεμα καί στοΰ Κ. Θ. Δημαρά, «Τό σχήμα τοϋ Διαφωτισμού», δ.π., σ. 
59- 60. Βλ. καί επόμενη σημείωση. 

10. Πβ. τήν κρίση τοΰ Σπηλιάδη, αυτόθι, σχετικά με τον διάκονο καί δάσκαλο της 
αλληλοδιδακτικής πού έφερε τό όνομα 'Αχιλλέας : «Ό δε φρούραρχος της 'Ακροκορίν
θου Άχιλλεύς άναξίως τοΰ 'Αχίλλειου ονόματος κυριευθείς άπό πανικόν φόβον, καί της 
ζωής του κηδόμενος, θέλει ν' άφήση τήν Άκροκόρινθον...» καί όσα, μέ κάποια ειρω
νεία, σημειώνει ό Μακρυγιάννης για εκείνους πού έβαλαν ως φρούραρχο της «Κόρθος» 
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«Εκείνοι . . . οι γονείς εχουσι της τοιαύτης ονοματοθεσίας το δικαίωμα 
μόνοι, όσοι μετά του ονόματος δίδουν και άνατροφήν Έλληνικήν και παι-
δείαν εις τα τέκνα των».11 Το ϊδιο θέμα απασχολούσε και τον A.F. Didot, 
εμπνευστή των μετονομασιών στο γυμνάσιο των Κυδωνιών. Περιγράφοντας 
τον ενθουσιασμό των μαθητών, όταν έπαιρναν τα αρχαία ονόματα, διερω
τάται με σκεπτικισμό αν συνειδητοποιούσαν τις υποχρεώσεις πού δημιουρ
γούσαν αυτές οί αλλαγές.12 

Φτάσαμε όμως έτσι στον χώρο δπου θα επικεντρώσουμε τις παρατη
ρήσεις μας. Τα αρχαία ονόματα δέν αντιμετωπίστηκαν μόνο από αυτήν τήν 
συνειδησιακή οψη. Σέ κάποια στιγμή, στα αμέσως πριν από τήν 'Επανά
σταση χρόνια, ή πύκνωση πού παρατηρείται στην επιλογή τους, δημιουρ
γεί κατάσταση, γίνεται μόδα, προκαλεί μια ρήξη στην εθιμική παράδοση. 

τον «Άχιλλέγα» αυτόν, πού έφυγε καί άφησε το κάστρο «άπολέμιστο». («Δέν πολεμάγει 
τ' όνομα ποτέ, πολεμάγει ή αντρεία, ό πατριωτισμός, ή αρετή»), Στρατηγού Μακρυγιάννη, 
'Απομνημονεύματα, Κείμενα, εισαγωγή, σημειώσεις Γιάννη Βλαχογιάννη, 'Αθήνα 21947, 
σ. 155. 'Ανάλογη στάση απέναντι στο θέμα των αρχαίων ονομάτων, παρόλο πού πιστεύει 
ότι «τό όνομα δέν κάνει τό πράγμα», φανερώνει καί ό "Ι. Βηλαράς σ' επιστολή του προς 
τον Γεώργιο Καλαρά, 24 'Οκτωβρίου 1815, βλ. 'Ιωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου, Έπιστο-
λαί διαφόρων..., παρουσίαση Μ. Μ. Παπαϊωάννου, 'Αθήνα 1964, σ. 260 : «Δεν κατακρενο 
τό μεγάλο ζηλον, οπού έχουν μερηκη για τα ονόματα τον προγονον τους. Δεν ήθελα ομος 
να στοχαστούμε, πως ο Πλάτονας ήταν μεγάλος φηλοσοφος, γηατη τον ηλεγαν Πλάτονα, 
κε οχη Κόστα. Ή να θαρουμε πος ο Θεμηστοκλής ήταν μέγας στρατηγός, γηατη τον ηλε
γαν θεμηστοκλή κε οχη Τραντάφηλον. Κάθε πράμα στον κερο του. Μου φενετε πος τα 
ονόματα τον Δημοκρατηκον Αθηνέον δεν ήταν τα ονόματα τον ηροηκον εονον. Το όνομα 
δεν κάνη το πράγμα. Ξεχορηστα τα ασηνηθηστα ονόματα στ' αφτηα του λάου, ηνε σαν 
τ' ασηνηθηστα φορέματα στα μάτια. Ποσό θελα μας επαραξοφενουνταν να ηδουμε το 
Σοκράτη να περπατη ξηπολητος μέσα στη λάσπη, κε μ' ενα πανοφορη σαν τον αραπηδον, 
κε ν' ακουσομε για προτη φορά, πος τον λεν Σοκράτη. Εγο δεν πιστεβο να μην ελαγαμαν 
εφτης, πος αφτος ήταν κάνας Ηνδηανος δηακονηαρης, κε να μην ξεκαρδηζομασταν απο 
τα γεληα !» 

11. Α. Κοραής, Στράβωνος Γεωγραφικά, τ. Α', Παρίσι 1815, Προλεγόμενα, σ. ι'-ια'* 
πβ. Κ. Θ. Δημαράς, «Ψυχολογικοί παράγοντες», δ.π., σ. 13. 'Απήχηση παρομοίων θέσεων 
βρίσκουμε καί σ' επιστολή (17 Μαΐου 1823) τής'Ελισάβετ Μουτζά - Μαρτινέγκου προς 
τήν εξαδέλφη της 'Αγγελική Κοργιαλένιου, σχετικά με τήν νεογέννητη κόρη της πού έλα
βε τό όνομα Πηνελόπη· (ή Πηνελόπη Κοργιαλένιου είναι ή μετέπειτα σύζυγος τοϋ 
Ανδρέα Λασκαράτου). «Έγώ», σημειώνει ή Μαρτινέγκου, «καλώς ελπίζω ότι τρεφόμενη 
ύπό σου καί παιδαγωγουμένη ύπό σοΰ τής ιδίας θέλει σοι αποδώσει πολλά καλούς 
καρπούς καί θέλει μιμηθή έκείνην τήν τόσον ένδοξον γυναίκα — λέγω τήν ύπό του Ποιη-
τοϋ τοσούτον εύφημισμένην Πηνελόπην—, τής οποίας έλαβε τό όνομα. Περί μέν τούτου 
τοΰ ονόματος έγώ δέν έλειψα άπό τοΰ να σας επαινέσω ωσάν οπού εκλέξατε όνομα γυναι
κός περιβόητου εις άρετήν καί όχι εις σοφίαν...», βλ. Φ. Κ. Μπουμπουλίδης, 'Ελισάβετ 
Μουτζά- Μαρτινέγκου, 'Αθήνα 1965, σ. 147. 

12. [Α. F. Didot], Notes d' un voyage.. . en 1816 et 1817, Παρίσι [1826], σ. 385: 
«sans trop réfléchir au respect et aux devoirs qu' imposent de pareils noms». 
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Τήν επαναφορά της αρχαίας ονοματοθεσίας εντοπίζουν οι ειδικοί, εν μέρει 

στην περίοδο μετά τήν "Αλωση, άλλα ιδιαίτερα στα προεπαναστατικά χρό

νια. Ώ ς κίνητρα της αναφέρουν τήν αρχαΐζουσα τάση τών δασκάλων, τον 

θαυμασμό προς τήν αρχαιότητα, τήν αναγέννηση των γραμμάτων.13 "Αν 

στον 16ο αιώνα ορισμένοι φιλάρχαιοι δάσκαλοι αλλάζουν τό ονομά τους, 

ακολουθώντας προφανώς τή συνήθεια τών δυτικοευρωπαίων λογίων της 

'Αναγεννήσεως, τώρα στον αρχόμενο 19ο, ή μεγάλη διάδοση του φαινο

μένου έχει πολύ βαθύτερα αϊτια, ισχυρότερα κίνητρα. Γιατί στα χρόνια 

αυτά, με τήν ευρύτερη διάδοση της παιδείας καί τήν τακτική επικοινωνία 

με τό δυτικό πνεύμα, συνειδητοποιούνται ολο καί περισσότερο οί αξίες πού 

απορρέουν άπό τα διδάγματα τών αρχαίων. Στην ολη εσωτερική διεργασία 

τών Γραικών γιά τήν αναζήτηση της εθνικής τους ταυτότητας καί τήν διεκ

δίκηση τών ατομικών τους ελευθεριών, τό θέμα της αρχαίας ονοματοθεσίας 

φαίνεται να παίρνει ιδιαίτερη θέση. Θέση στενά δεμένη με τις νεοπροβαλ-

λόμενες έννοιες της ελευθερίας καί της αξιοπρέπειας τοΰ ατόμου, πού καλ

λιεργήθηκαν τόσο άπό τους εκπροσώπους τοΰ νεοελληνικού διαφωτισμού.14 

Οί ομαδικές μετονομασίες, σε μαθητές σχολείων λόγου χάρη,·—ανα

φέρονται τέτοια παραδείγματα στις Κυδωνιές, στή Μεγάλη τοΰ Γένους 

Σχολή, στην 'Αθήνα στον Πύργο άπό τον δάσκαλο Λυκούργο Κρεστε-

νίτη, 1 5 — όπως καί οί βαπτίσεις μέ αρχαία ονόματα δεν πέρασαν απαρατή

ρητα άπό τους συγχρόνους. 'Αντίθετα, επισημαίνονται άλλοτε έπιδοκιμα-

στικά, όπως στην περίπτωση τοΰ Κοραή, καί άλλοτε αντιμετωπίζονται μέ 

επιφύλαξη ή καί μέ δυσμένεια.16 Ή 'Εκκλησία, πού άπό τα τέλη τοΰ 18ου 

13. Στιλπ. Π. Κυριακίδης, «Παρατηρήσεις περί των νεοελληνικών βαπτιστικών 
ονομάτων», Λαογραφία Ε' (1915 - 1916), 345- τοΰ ίδιου, Ελληνική Λαογραφία..., σ. 357. 
Πβ. καί Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος, «Βαπτιστικά ονόματα έκ Πελοποννήσου τών χρόνων 
της Τουρκοκρατίας», Λαογραφία 16 (1956-1957), 341 -342· στα 351 ονόματα τώνΙΖ'-ΙΘ' 
αιώνων πού περιέχει ή συλλογή, έξι μόνο είναι αρχαία, δηλ. αντιπροσωπεύουν τόΟ,8% 
τοΰ συνόλου ή τό 6% τών ονομάτων πού προέρχονται άπό τήν αρχαία, τή βυζαντινή καί 
τήν νεότερη παράδοση. Για δύο άπό αυτά δηλώνεται ότι προέρχονται άπό έγγραφα της 
επαναστατικής περιόδου. Είναι φανερό λοιπόν ότι τό φαινόμενο της αρχαίας ονοματο
θεσίας δέν συνδέεται ουσιαστικά μέ τή στροφή προς τήν αρχαιότητα καί τήν αυξανόμενη 
επαφή μέ τα κλασικά κείμενα τήν εποχή τοΰ θρησκευτικού ουμανισμού. 

14. Βλ. σημ. 4. 
15. Για τις Κυδωνιές, βλ. [Didot], δ.π., σ. 385, τή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, Σ. Ι. 

Κυριακίδης, «Παρατηρήσεις», δ.π., σ. 346, τήν'Αθήνα, Δ. Πυρρός, Περιήγησις ιστορική 
και βιογραφία. . ., 'Αθήνα 1848, σ. 70, τον Πύργο, Ν. Σπηλιάδης, δ.π., σ. 396. 

16. Πβ. Κ.Θ. Δημαράς, «Τό σχήμα τοΰ Διαφωτισμοΰ», δ.π., σ. 60. Σχετική είναι καί 
ή μαρτυρία τοΰ ίερέα καί δάσκαλου Π. Παπαζαφειρόπουλου, Περισυναγωγή γλωσσικής 
νλης και εθίμων τον ελληνικού λαον, Ιδία ôè τοΰ της Πελοποννήσου..., Πάτρα 1887, 
σ. 170: «Ού πρό πολλοΰ δέ λαμβάνονται καί άρχαϊα ελληνικά ονόματα, έν ω πρό τοΰ 
1821 άσεβες εθεωρείτο να φέρη τις όνομα αρχαίου ελληνος, καί έκ τούτου σπανιώτατα 
άπαντςί έπί τουρκοκρατίας τοιοΰτον». 
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αίώνα αντιμετώπιζε μέ προοδευτική δυσπιστία τήν ολοένα αυξανόμενη 

τροπή προς τήν αρχαιότητα, δεν θα μείνει αδιάφορος παρατηρητής και στον 

τομέα αυτό. Σέ εγκύκλιο του ό πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε', τον Μάρτιο 

τοϋ 1819, θα διατυπώσει τήν αντίθεση του στην αρχαία ονοματοθεσία μέ το 

επιχείρημα οτι ή καινοτομία αυτή αποτελεί καταφρόνηση των χριστιανι

κών ονομάτων : «Και ή κατά καινοτομίαν παρά ταύτα εισαχθείσα τών πα

λαιών Ελληνικών ονομάτων έπιφώνησις εις τα βαπτιζόμενα βρέφη τών 

πιστών, ώς ήκούσαμεν, λαμβανομένη ως μία καταφρόνησις της Χριστια

νικής ονοματοθεσίας, είναι διόλου άπροσφυής και ανάρμοστος· όθεν ανάγ

κη ή Άρχιερωσύνη σας να διαδώσητε παραγγελίας εντόνους εις τους Ιερείς 

τών ενοριών σας, καί νουθεσίας πνευματικός εις τους ευλογημένους έπαρ-

χιώτας σας, δια να λείψη τούντεϋθεν καί ή κατάχρησις αύτη, και άφεθέν-

τες της άκαιρου και μηδέν έχούσης το χρήσιμον φιλοτιμίας και επιδείξεως 

οί γονείς καί ανάδοχοι, να όνοματοθετώσιν είς το έξης έν τω καιρώ της 

θείας καί μυστικής αναγεννήσεως τα ειθισμένα ταΐς εύσεβευσιν άκοαΐς πα

τροπαράδοτα χριστιανικά ονόματα τών εγνωσμένων τη Εκκλησία, καί τών 

ένδόξως ύπ' αυτής έορταζομένων 'Αγίων, διά να είναι έφοροι καί φύλακες 

τών βαπτιζομένων νηπίων, καί ταχείς καί αδιάλειπτοι χορηγοί της χάριτος 

αυτών εις τάς μετά πίστεως επικλήσεις».17 

Καί πάλι τά αρχαία ονόματα βρίσκονται στο επίκεντρο τών ιδεολο

γικών αντιθέσεων. 'Ωστόσο, τώρα, δέν διώκονται ώς κατάλοιπα του ειδω

λολατρικού κόσμου από τον όποιο δέν κινδυνεύει πια ή χριστιανική θρη

σκεία. Στον καιρό αυτό «της θείας καί μυστικής αναγεννήσεως» μέσα άπό 

τήν σταδιακή διείσδυση του γαλλικού Διαφωτισμού στον χώρο της ελληνι

κής 'Ανατολής, μέσα άπό τό φιλελεύθερο γαλλικό επαναστατικό πνεύμα 

πού άντλησε τά πρότυπα του άπό τήν κλασική αρχαιότητα επανέρχονται, 

ξαναζωντανεύοντας στις ελληνικές ψυχές μνήμες παλαιές, καλύπτοντας 

ακόμα άλλες ανάγκες της στιγμής. Ή πυκνή παρουσία τους τότε ανησυχεί 

τήν Εκκλησία. 

17. Γνωρίζουμε τήν αγανάκτηση τοϋ Κοραή απέναντι στο σχετικό χωρίο τοΰ πα-
τριαρχικοΰ κειμένου. Δέν είναι ωστόσο εύκολο να διαπιστώσουμε αν, καί κατά πόσο, ή 
πατριαρχική «παραγγελία» επέτυχε να αναχαιτίσει τή τάση να δίνονται αρχαία ονόματα, 
άφοο καί μετά τον Μάρτιο τοΰ 1819 συναντάμε παρόμοιες περιπτώσεις. Πολλά χρόνια 
αργότερα, όταν ό Ν. Δ. Λεβίδης παρουσιάζει καί αναλύει τήν εγκύκλιο αυτή στον Φιλο
λογικό Σύλλογο Παρνασσό, προσπαθεί να δικαιολογήσει τις θέσεις τοϋ Πατριάρχη απέν
αντι στις νεωτερικές ιδέες. Για τήν αρνητική στάση τοΰ Γρηγορίου σχετικά μέ τήν αρχαία 
ονοματοθεσία ό Λεβίδης παρατηρεί δτι πρέπει να κριθεί σύμφωνα μέ τις ιδέες τής εποχής 
στην οποία είχε εκδοθεί τό έγγραφο- μοιάζει να μή λαμβάνει υπόψη του τις θέσεις τοϋ 
κοραϊκοΰ κύκλου. Βλ. τήν ομιλία τοΰ Λεβίδη μαζί μέ τό κείμενο τής εγκυκλίου στο περ. 
Ίλιασός, έτος Γ' (1870 - 1871), σ. 97 - 102, 129 -132. Ή εγκύκλιος δημοσιεύεται πάλι άπό 
τον Κ. Θ. Δημαρά, Ό Κοραής και ή εποχή τον, 'Αθήνα (1953), σ. 299 - 304 (Βασική Βι
βλιοθήκη, 9)· τό απόσπασμα στή ϋ. 304. 



Ή ε&ιμική παράδοση στην ονοματο&εσία καί ό Διαφωτισμός 193 

Σ' αυτό το κλίμα εντάσσεται και το παράδειγμα της ονοματοθεσίας 

άπο τήν 'Αχαΐα πού θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Πριν όμως προχω

ρήσουμε στην εξέταση του θα πρέπει να επισημάνουμε ακόμα και το ακό

λουθο : δτι τα αρχαία ονόματα τώρα, στην προεπαναστατική περίοδο, ενέ

χουν πολλαπλό συμβολισμό. Για τους πολλούς άνηκαν στο γένος εκείνο 

των Ελλήνων, τών ηρώων, των ανδρειωμένων με τις υπερφυσικές δυνάμεις, 

το όποιο μυθοποιημένο, παρέμεινε στή μνήμη του ελληνικού λαοϋ καί, τή 

στιγμή τοϋ μεγάλου Ξεσηκωμού, ταυτίστηκε μέ τους αγωνιστές τού '21.1 8 

Για τους άλλους, όσοι είχαν τις δυνατότητες νά εντρυφήσουν σέ ιστορικά 

εγχειρίδια, το κάθε όνομα φορτιζόταν διπλά : από τήν ιδιότητα πού δή

λωνε ή ονομασία καί άπο τή δράση καί τήν προσωπικότητα του ιστορικού 

ή μυθικού προσώπου. Μέ βάση αυτά τα δεδομένα είναι δυνατό νά προχω

ρήσει κανείς σέ επιμέρους συλλογισμούς καί συμπεράσματα. Έτσι, για 

τήν Κύπρο, έχει κιόλας παρατηρηθεί ότι, στον καιρό τού ελληνικού 'Αγώ

να, προτιμήθηκαν τά αρχαία ονόματα τών στρατηγών καί όσων επέδειξαν 

ιδιαίτερη ανδρεία.19 

Έ ν α έγγραφο τού αρχείου Ζαΐμη, μέ ένδειξη στο νώτο : αΛηξιαρχικαί 

σημειώσεις αδελφών Ζαΐμη», δίνει τήν αφορμή για ορισμένους συλλογι

σμούς γύρω άπο τήν ονοματοθεσία στην περίοδο πού μας έχει ήδη απασχο

λήσει εδώ, τά αμέσως προεπαναστατικά χρόνια. Πρόκειται για μια χρονο

λογική καταγραφή, οπού απαριθμούνται τά οικογενειακά γεγονότα τού 

'Ανδρέα Ζαΐμη, άπο τό 1813 δταν στεφανώθηκε τήν Ελένη Δεληγιάννη, 

ως τό 1822, χρονιά πού γεννήθηκε τό τελευταίο του παιδί, ό Θρασύβουλος. 

Κείμενο αρκετά ανορθόγραφο, καταγράφει τις διαδοχικές γεννήσεις τών 

παιδιών τού 'Ανδρέα Ζαΐμη αναφέροντας ταυτόχρονα καί τον ανάδοχο τού 

καθενός. Πρώτη ή Κατίνα τό 1816· ακολουθεί ή 'Αντιόπη (1817), ή Άν-

18. Ι Θ. Κακριδής, 'Αρχαίοι "Ελληνες και "Ελληνες τον Εικοσιένα, Θεσσαλονίκη 
1956, 22σ. Πβ. ακόμα, τοϋ ίδιου, Οί αρχαίοι "Ελληνες στή νεοελληνική παράδοση, 'Αθήνα, 
Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 21979. 

19. Σ. Μενάρδος, «Περί τών ονομάτων των Κυπρίων», Άθηνα 16 (1904), 273-4. 
Παρόμοια παρατήρηση, μέ διεύρυνση προς ονόματα νομοθετών καί φιλοσόφων, θα μπο
ρούσε νά διατυπωθεί καί για τον κυρίως ελλαδικό χώρο στην ίδια περίοδο. Μια πρώτη 
πρόχειρη αναζήτηση παρουσιάζει λόγου χάρη συχνότητα στα ονόματα Επαμεινώνδας, 
Λεωνίδας, Μιλτιάδης, Περικλής, Λυκούργος, 'Αριστείδης κ.ά. Φυσικά απαραίτητη προϋ
πόθεση της συστηματικής έρευνας προς τήν κατεύθυνση αυτή είναι, παράλληλα μέ τήν 
απογραφή τών ονομάτων, ό ακριβής προσδιορισμός τοϋ χρόνου πού παρέχουν οί πηγές, 
στοιχείο πού λείπει συνήθως από τις δημοσιευμένες συλλογές βαφτιστικών ονομάτων. 
Για τή συστηματική απογραφή τοϋ σχετικού μέ τήν Πελοπόννησο ύλικοϋ, ανέκδοτου 
καί δημοσιευμένου, βλ. Δ. Β. Βαγιακάκος, «Αί γλωσσικαί καί λαογραφικαί σπουδαί δια 
τήν Πελοπόννησον», Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. Α', 
'Αθήνα 1976, 192-240 καί ειδικότερα σ. 196, 201 -206. 



194 Αονκία Δρονλια 

δρομάχη (1819), ό Ιωάννης Θρασυβούλης (1820) καί πάλι ό Θρασύβουλος 
(1822).20 Χωρίς ν' αναφέρεται στο έγγραφο, συμπεραίνουμε δτι τα δύο παι
διά, ή 'Αντιόπη καί ό πρώτος Θρασύβουλος, θα πρέπει να πέθαναν σε πολύ 
μικρή ηλικία, άφοϋ για τήν 'Αντιόπη δεν έχει γίνει ποτέ λόγος στα βιογρα
φικά της οικογένειας21 καί το όνομάτισμα ενός δεύτερου παιδιού με το ίδιο 
6νομα, δύο χρόνια αργότερα, προϋποθέτει τον θάνατο του πρώτου. 

Ή συγκέντρωση τόσων αρχαίων ονομάτων στην ονοματοθεσία μιας 
οικογένειας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Αυτόματα οδηγεί τη σκέψη μας 
σέ οσα αναφέρθηκαν παραπάνω : τήν επιρροή της κλασικής παιδείας, τα 
μηνύματα της ελευθερίας, τό επαναστατικό πνεύμα πού διέτρεχε τότε όλον 
τον ελληνισμό. Γιατί ονόματα όπως «Αντιόπη» καί «Ανδρομάχη», μας 
φέρνουν κοντά στις φιλοπόλεμες θυγατέρες του "Αρη, τις 'Αμαζόνες στην 
Ισχυρή προσωπικότητα της ομηρικής 'Ανδρομάχης, ενώ τό «Θρασύβου
λος», εκτός από τήν ιδιότητα πού δηλώνει τό όνομα (αυτός πού έχει τολ
μηρή θέληση), θυμίζει τό ιστορικό πρόσωπο του 5ου π.Χ. αιώνα πού χαρα
κτηρίζεται άπό τις πατριωτικές καί δημοκρατικές του ενέργειες κι άπό τήν 
γεμάτη αυταπάρνηση συμπεριφορά του.22 

20. Βλ. έδώ στο τέλος το έγγραφο. Ή σημείωση στο νώτο είναι άπό το χέρι τοϋ 
Θρασύβουλου Ζαΐμη. Το κείμενο, αρκετά ανορθόγραφο, δεν φαίνεται να έχει γραφεί άπό 
τον 'Ανδρέα Ζαΐμη, τοϋ οποίου άλλα αυτόγραφα της ίδιας εποχής δέν περιέχουν τόσες 
πολλές ανορθογραφίες. "Ισως ανήκει στη σύζυγο του Ελένη, τό γένος Δεληγιάννη, άφοϋ 
τό πρώτο πληθυντικό πρόσωπο «έστεφανωθήκαμε» προϋποθέτει ώς γραφέα έναν άπό τους 
δύο συζύγους. 

21. Σέ αντίγραφο «φύλλου μητρώου» τοδ 'Ανδρέα Ζαΐμη, (Ναύπλιο 19/31 Μαΐου 
1834) ό Ζαΐμης φέρεται ώς «έγγαμος καί πατέρας τριών τέκνων», βλ. Κ. Βοβολίνης, 
Μέγα Έλλψικον Βιογραφικοί' Λεξικόν, τ. Δ', σ. 74. 

22. "Ας σημειωθεί, επίσης, ότι τό όνομα «Ανδρομάχη» χρησιμοποιήθηκε συχνά 
χάρη στην έντονα παραστατική εννοιολογική του σημασία. "Ετσι, σύμφωνα μέ τό Χρο" 
νικό τοϋ Γαλαξειδιοΰ (1703) άπό τον καιρό πού οί Γαλαξειδιώτες έκέρδισαν μια μάχη 
εναντίον τών κουρσάρων στον Κάβο του Γαλαξειδιοΰ στα 1081, «ό κάβος έτοϋτος φέρνει 
τήν ονομασία 'Ανδρομάχης, ωσάν να λέμε που γενέθηκε άμαχη αντρειωμένη», βλ. Κ. Ν. 
Σάθας, Χρονικον άνέκδοτον Γαλαξειδιοΰ, 'Αθήνα 1865, σ. 197. Τό τοπωνύμιο «Ανδρο
μάχη» περιέχεται στην Τα buia Imperii Byzantini, χ. A', Hellas und Thessalie, Βιέννη 
1976, σ. 122· ώς πηγή αναφέρεται τό «Χρονικό τοϋ Γαλαξειδιοΰ», διευκρινίζεται όμως ότι 
πρόκειται για μάχη μέ τον νορμανδικό στόλο. Ευχαριστώ τήν κ. "Αννα Αβραμέα για τήν 
υπόδειξη. Πβ. καί ΜΕΕ για διαφορετική ερμηνεία τοΰ τοπωνυμίου. Ακόμα πρόσφατα 
στή Δυτική Μακεδονία τό όνομα 'Ανδρομάχη, όπως καί τό Στεριανή καί Άνδρονίκη, 
δίνεται σέ περιπτώσεις πού ό ανάδοχος έχει βαπτίσει καί άλλα τέκνα τών Ιδίων γονέων, 
τα όποια στο μεταξύ δέν έζησαν, βλ. Δ. Β. Οίκονομίδης, δ.π., σ. 484. Δέν γνωρίζουμε άν 
μπορεί νά υπάρξει κάποιος τέτοιος συσχετισμός καί στην περίπτωση τοΰ Ζαΐμη, ούτε 
καν άν έπιχωρίαζε ή συνήθεια αυτή στην Πελοπόννησο. Πόσο φορτισμένο μέ υψηλές 
έννοιες ήταν τό όνομα «Θρασύβουλος» στή συνείδηση τών ατόμων στα χρόνια αυτά 
φαίνεται χαρακτηριστικά καί άπό ενα γράμμα ενός Έλληνα άπό τή Βιέννη (21 Μαΐου 
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"Ας σημειωθεί οτι ή διαφορετική γραφή του ονόματος στο έγγραφο, 

πρώτα Θρασυβούλης και υστέρα Θρασύβουλος, οφείλεται προφανώς στο 

φαινόμενο πού έχει διαπιστωθεί γενικότερα σχετικά με τα αρχαία ονόματα 

στή νεοελληνική περίοδο : όσα, δηλαδή, παραλαμβάνονται για πρώτη φορά 

και είναι άγνωστα ακουστικά ή δυσκολοπρόφερτα, δημιουργούν δυσκολίες 

στην άρθρωση με συνέπεια να αλλοιώνεται ό τύπος τους. 2 3 Ό Μιχαήλ 

Περδικάρης θά χρησιμοποιήσει το όνομα Θρασύβουλος, ώς ακραίο παρά

δειγμα για νά στηρίξει τήν αρνητική του κριτική απέναντι στην αρχαία 

ονοματοθεσία : «"Αλλοι δεν ευχαριστούνται», γράφει στα 1817, «εις τήν 

έπωνυμίαν του γένους των, και λαμβάνουν ώς επώνυμον κανενός παλαιού 

ή φιλοσόφου ή ήρωος το κύριον δνομα, στοχαζόμενοι οτι και χωρίς τήν 

αρετή ν και τήν μάθησιν εκείνων τών άοιδίμων, με μόνον το ξηρόν όνομα 

είν' έκεΐν' οι ίδιοι· όθεν επωνομάσθη άλλος 'Εμπεδοκλής, και άλλος Θρα

σύβουλος, και άλλος Γάδαρος και άλλος Γόμαρος».2 4 

Όμως, ας ξαναγυρίσουμε στο έγγραφο μας. Είναι φανερό οτι ό 'Αν

δρέας Ζαΐμης, ακολουθώντας τον συρμό πού είχε επικρατήσει στην ονομα

τοθεσία, είναι βαθιά επηρεασμένος από τό νέο πνεύμα πού σφραγίζει τήν 

εποχή. Ούτε ή οικογενειακή παράδοση, άλλα ούτε και ή αρνητική στάση 

της επίσημης 'Εκκλησίας αναχαιτίζουν τή θέληση του νά εκφραστεί, νά 

φανερώσει, έστω μ' αυτόν τον έμμεσο τρόπο, τή συμμετοχή του στην εθνική 

προετοιμασία του ελληνισμού. Στα 1817, στα 1819, άλλα και αφού κυκλο

φόρησε ή εγκύκλιος του πατριάρχη Γρηγορίου, στα 1820 και πάλι στα 

1822, ο Ζαΐμης εξακολουθεί νά αντλεί άπό τό αρχαίο ονοματολόγιο.25 Και 

οί επιλογές του δεν είναι χωρίς σημασία* έννοιες και ηθικές αξίες όπως ή 

φιλοπατρία, ή αυταπάρνηση, ή δημοκρατία, τό πολεμικό μένος προβάλ

λονται ανάγλυφα μέσα άπό τον ιστορικό συμβολισμό τών ονομάτων. Μαζί 

του και οί ανάδοχοι, οί «δικοί» του και οί φίλοι : ό αδελφός του Πανα

γιώτης, ό κύρ Παναγιωτάκης Φλόκας 2 6 και ό Δεσπότης. 'Ανάδοχος της 

1821) οπού ό 'Αλέξανδρος Υψηλάντης αποκαλείται «ό Θρασύβουλος μας», (Γεώργιος 
Λάϊος, 'Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα τον 1821, Αθήνα 1958, ο. 111). 'Εξάλλου ό 
Νεόφυτος Δούκας, απευθυνόμενος «τοις έλλογίμοις των νέων Ελλήνων» και προτρέ
ποντας τους να ομονοήσουν, τον Θρασύβουλο φέρνει ώς προγονικό παράδειγμα : 
αΚαθότι ανδρών αγαθών ίδιον μηδέποτε άμαρτάνειν φρονίμων δε άμαρτόντας έπανορ-
θοΰσθαι. Τούτο άξιον της Πατρίδος, άξιον τών απογόνων τοΰ Θρασυβούλου, άξιον τών 
νέων Ελλήνων», (Μέλισσα, Β' (1820), σ. 239" βλ. τώρα φωτοανατύπωση Ε.Λ.Ι.Α. 1984). 

23. Βλ. Στιλπ. Ι. Κυριακίδης, «Παρατηρήσεις»..., δ.π., σ. 344. 
24. Μιχ. Περδικάρις, Προδιοίκησις εις τον Έρμήλον..., (Βιέννη) 1817, σ. 64. 
25. Δέν διαθέτουμε προς τό παρόν καμμιά ένδειξη πού νά μας οδηγεί στις πηγές 

άπ' όπου πήρε ό A.Z. τα ονόματα τών παιδιών του. Βέβαια στα χρόνια αυτά κυκλοφορού
σαν και στα ελληνικά αρκετά, πρωτότυπα ή μεταφρασμένα, Ιστορικά συγγράμματα. 

26. Οίκογένεια Φλόκα άπό τήν Πάτρα, αναφέρει ό Λ. Χ. Ζώης, Λεξικον Ιστορικόν 
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πρώτης κόρης, ό Δεσπότης2 7 θα κληθεί να βαφτίσει και τον πρώτο γιό. 

'Αψηφώντας έν μέρει τήν πατριαρχική εγκύκλιο δέχεται, κοντά στο χρι

στιανικό όνομα'Ιωάννης, να δώσει και το αρχαίο «Θρασύβουλος». Αυτά 

συμβαίνουν στα 1820. Ί ο ίδιο επαναλαμβάνεται δυο χρόνια αργότερα. Όμως, 

για τον δεύτερο Θρασύβουλο, δεν αναφέρεται στο έγγραφο ποιος στάθηκε 

ό ανάδοχος του. 2 8 Πολύ αργότερα, στα 1880, ή εφημερίδα «Αιών», νεκρο-

λογώντας τον Θρασύβουλο Ζαΐμη, θα σημειώσει οτι : ((το βρεφικόν του 

λίκνον ηύλόγησεν ο Γερμανός και έσκίασεν ή ιερά σημαία της 'Αγίας 

Λαύρας».29 

Για τον 'Ανδρέα Ζαΐμη καί για τήν διαμόρφωση της προσωπικότητας 

του μέσα από τα διαβάσματα του, μας έχουν μιλήσει κατ' επανάληψη οί 

βιογράφοι του. Τον πατριωτισμό του και τό αίσθημα της ελευθερίας πού 

τον εκίνησε να επαναστατήσει, αποδίδει ό Γεώργιος Αΐνειάν στην φυσική 

του φιλοτιμία καί στην επιμελή ανάγνωση «των κατά τους έσχατους χρό

νους εις καθωμιλουμένην γλώσσαν εκδοθέντων φιλελευθέρων βιβλίων».3 0 

Τήν αγάπη του για τό διάβασμα, τήν ιδιαίτερη προτίμηση του προς τα 

ιστορικά συγγράμματα πού περιέγραφαν τήν δόξα των προγόνων, αλλά καί 

προς τις εκδόσεις καί τα Προλεγόμενα του Κοραή, αναφέρει ό Άν. Γούδας 

καί λαογραφικον Ζακύνθου. Τόμος Α' 'Ιστορικόν - βιογραφικόν. Μέρος Β', 'Αθήνα 
21963, σ. 468, καί λ. Φλώκα, σ. 685. Μέ τήν επωνυμία Φλώκα, ή ΜΕΕ περιλαμβάνει τέσ
σερα χωριά, το ενα στην επαρχία 'Αχαΐας. 

27. Θά πρόκειται για τον Προκόπιο, ό όποιος αναφέρεται ώς επίσκοπος Κερνίτσης 
καί Καλαβρύτων άπό τό 1801, βλ. Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος. «Συμπλήρωσις επισκο
πικού καταλόγου Κερνίτζης (=Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας)», Θεολογία 13 (1935), 71. Ό 
Παλαιών Πατρών Γερμανός άλλωστε, συναγωνιστής τοϋ 'Ανδρέα Ζαΐμη στην Επανά
σταση, βρίσκεται στά χρόνια 1815 - Ίαν. 1819 στην Κωνσταντινούπολη ώς συνοδικός, 
βλ. Άν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι, τ. Α', 'Αθήνα 1869, σ. 101 - 102. 

28. Παρόλο πού δεν αναφέρεται στο δημοσιευμένο έγγραφο, καί ό δεύτερος Θρα
σύβουλος πρέπει να έλαβε παράλληλα τό όνομα 'Ιωάννης. Έτσι τουλάχιστον ερμηνεύ
εται ή υπογραφή «Ι. Θ. Ζαήμης» στο άγγελτήριο τοϋ θανάτου του 'Ανδρέα Ζαΐμη, στις 
4 Μαΐου 1840, ή οποία μας είχε προβληματίσει κατά τήν αναδημοσίευση τοϋ μονόφυλλου, 
βλ. Λουκία Δρούλια, «Ή οικογένεια Ζαΐμη ώς τα 1840. 'Αθησαύριστα κείμενα», ανάτυπο 
άπό τήν 'Επετηρίδα των Καλαβρύτων 1969, σ. 11 καί 16, ύποσ. 14. 

29. Έφημ. Αιών, 1 Νοεμβρ. 1880, αρ. φυλ. 3370 (Εσπερινή εκδοσις), σ. 2 όπου 
δημοσιεύεται άρθρο μέ τίτλο «Θρασύβουλος Ζαήμης» καί μέ υπογραφή Κ.Δ. (Τό φύλλο 
αυτό περιλαμβάνεται στο σώμα της Βιβλιοθήκης της Βουλής τών Ελλήνων). Πβ. Βοβο-
λίνης, δ.π., σ. 80. Ευχαριστώ θερμά τήν Διευθύντρια της Β. Β. κ. Μαρία 'Αναστασο
πούλου για τήν βοήθεια της να εντοπίσω τό φύλλο αυτό. 

30. «Σύντομος βιογραφία τοϋ μακαρίτου Α. Ζαήμη συνταχθείσα ΰπό Γ. Αΐνιάνος» 
στο δημοσίευμα : Τα κατά τήν κηδείαν τον μακαρίτου Α. Ζαήμη... 'Εκδοθέντα υπό Ν. 
Παπαδοπούλου, 'Αθήνα 1840, σ. 14- 15. Ό Γ. Αίνιάν, δ.π., σ. 3 αναφέρει οτι τα βιο
γραφικά στοιχεία τοϋ A.Z. τα πήρε «άπό ιδιόχειρους αύτοΰ σημειώσεις, τάς οποίας παρά 
τοϋ ιδίου προ ολίγου καιροϋ ζητήσας ελαβον». 
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στηριζόμενος στα πληροφοριακά υπομνήματα πού είχε συντάξει, καθώς 

φαίνεται, για να τον βοηθήσει στή συγγραφή τών «Βίων Παραλλήλων» 6 

Θρασύβουλος Ζαΐμης.3 1 

Ό ίδιος μάλιστα, για να παραστήσει με ακόμα ζωηρότερα χρώματα 

τον άκρατο θαυμασμό τοϋ πατέρα του προς τον πνευματικό ηγέτη του ελ

ληνισμού, τον Κοραή και τα διδάγματα του, αφηγείται ενα περιστατικό 

πού προφανώς θα εϊχε ακούσει από προφορική διήγηση. Σύμφωνα λοιπόν 

με τήν ιστορία, ο 'Ανδρέας Ζαΐμης όταν κυκλοφόρησε στα 1806-ήταν 

τότε 15 ετών— ή κοραϊκή έκδοση του 'Ισοκράτη, όπου προβάλλεται ως 

αναμφισβήτητο γεγονός ή ανάσταση της Ελλάδας («ή είναι βέβαιον ότι 

ενεργείται της Ελλάδος ή άναγέννησις, ή δεν είναι τίποτε βέβαιον εις τον 

κόσμον») για να δείξει στον συγγραφέα τον ύψιστο θαυμασμό του, θεώρησε, 

μαζί με τον εξάδελφο του 'Ανδρέα Λόντο, οτι ό καταλληλότερος τρόπος 

ήταν ή προσφορά θυσίας. 'Επάνω, λοιπόν, σε βιβλία «γραμμένα με δουλο-

πρεπή τρόπον», τοποθέτησαν τον 'Ισοκράτη καί άναψαν φωτιά. "Οσοι από 

τους κατοίκους της Κερπινής έτρεξαν ανήσυχοι γιά τήν πυρκαϊά, λέγεται 

ότι βρήκαν «τους δύο ενθουσιώδεις νεανίας, τον Ζαΐμην καί τον Λόντον 

αγαλλιώντας, πηδώντας καί χορεύοντας διότι έξεπλήρωσαν του πόθου των 

τήν εκτέλεσιν, άπόδειξιν δώσαντες του θαυμασμού των δια τοΰ αθανάτου 

Κοραή τα αθάνατα συγγράμματα».32 

Πέρα από τις νεανικές εξάρσεις, τό επεισόδιο αυτό ασφαλώς περιγρά-

31. Άν. Γούδας, ο.π., τ. £', σ. 349 - 350. Πβ. καί Λουκία Δρούλια, δ.π., σ. 11 - 12. 
Καί ό Γούδας καί ό Θρ. Ζαΐμης επισημαίνουν οτι το γερμανικό μυθιστόρημα τοο Aug. 
Lafontaine, «Αριστομένης καί Γοργώς», οπού περιγράφονται οί αγώνες των Μεσσηνίων 
για τήν αυτονομία τους, μεταφρασμένο στα ελληνικά από τον Γεώργιο Λασσάνη, απο
τέλεσε τό προσφιλέστερο ανάγνωσμα τοΰ νέου Καλαβρυτινού προκρίτου. Το μυθιστόρημα 
αυτό κυκλοφόρησε στα ελληνικά ενα χρόνο πριν ξεσπάσει ό Αγώνας, στά 1820, πβ. 
Γκίνης - Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 - 1863, άρ. * 1211. 

32. Λουκία Δρούλια, δ.π., σ. 6. Πράξη κατεξοχήν λατρευτική ή θυσία παρουσιά
ζεται έδώ στην χαριστήρια μορφή της ως έκφραση τιμής, ευγνωμοσύνης καί ψυχικής 
έξάρσεως. Από που άντλησαν τήν έμπνευση τους οί δύο νέοι να χρησιμοποιήσουν τή 
θυσία ενός πολύτιμου γι' αυτούς άγαθοΰ, τοϋ βιβλίου, ώστε να αποδείξουν τό θαυμασμό 
τους στον συγγραφέα δεν είμαι σε θέση να καθορίσω. Θέλησαν άραγε να μιμηθούν τό 
αρχαίο έθιμο, πού αναφέρεται άλλωστε καί άπό τον Κοραή στά Προλεγόμενα τοϋ 'Ισο
κράτη (σ. κβ'); "Οπως καί να έχουν τα πράγματα, τό κάψιμο τών βιβλίων για τή σημερινή 
μας νοοτροπία δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητό σαν τιμητική προσφορά* φέρνει στο 
νοϋ άλλες, αρνητικές, καταστάσεις. Γιά τή διάθεση τοΰ Α. Λόντου προς τό χορό καί τα 
πατριωτικά τραγούδια μαρτυρούν οί σύγχρονοι του περιηγητές, βλ. J. C. Hobhouse, Α 
Journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to 
Constantinople, during the years 1809 and 1810, Λονδίνο, 1813, σ. 225 - 6, 586, καί Κ. 
Mendelsohn-Bartholdy, 'Ιστορία της 'Ελλάδος... μτφρ. Αγγέλου Βλάχου, Αθήνα 1873, 
Μέρος Α', σ. 248 άπό αφήγηση τοΰ λόρδου Byron. 
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φεται για να φωτίσει και νά τονίσει το αυξημένο ενδιαφέρον, τήν ιδιαίτερη 

ευαισθησία τοδ 'Ανδρέα Ζαΐμη απέναντι στα πνευματικά πράγματα της 

εποχής. Ώ ς «λίαν φιλαναγνώστης» χαρακτηρίζεται από τον Γούδα· για 

«επιμελή ανάγνωση» μας μιλάει ο Αινειάν. Ευλόγα, λοιπόν, προβάλλεται 

το ερώτημα, ποια στάθηκε ή υποδομή στη μόρφωση του, σ' έναν τόπο μά

λιστα, όπως ή Κερπινή, όπου οί προϋποθέσεις τής παιδείας δεν παρουσιά

ζονται ιδιαίτερα ευνοϊκές.3 3 Ή απάντηση βρίσκεται στο άμεσο οικογε

νειακό περιβάλλον, στον πατέρα του, στους οίκοδιδασκάλους. Έχοντας 

γευθεί τα αγαθά τής παιδείας ό 'Ασημάκης Ζαΐμης - μαρτυρεΐται οτι σπού

δασε στην Πίζα — θέλησε «αυτός μεν νά εκπαίδευση, όπως κάλλιον έδύ-

νατο τα τέκνα του και εις άλλους πολλούς νά έμπνευση το αυτό αίσθημα... 

Τα δε τέκνα του δέν ήρκεϊτο μόνον νά διδάσκωσιν οί διδάσκαλοι, αλλά 

και αυτοπροσώπως έδαπάνα τό πλείστον του χρόνου του, ότέ μέν διδάσκων 

αυτά, άλλοτε δε ερευνών περί τής επιδόσεως των».3 4 Ζώντος, λοιπόν, σ'ενα 

περιβάλλον δπου ή παιδεία λογιζόταν ώς ύψιστο αγαθό, με τήν βοήθεια των 

δασκάλων και τις φροντίδες του πατέρα ίου, ό 'Ανδρέας Ζαΐμης θα διαμορ

φώσει, σε πολύ νεαρή ηλικία, ιδιαίτερη διάθεση προς τή μάθηση. 'Ανα

λαμβάνοντας όμως, άπό πολύ νωρίς —μόλις στα 16 του χρόνια— τα καθή

κοντα του προκρίτου, δέν θα μπορέσει νά ακολουθήσει συστηματικές σπου

δές, όπως έγινε στην περίπτωση του μικρότερου αδελφού του, του 'Ιωάννη.3 5 

33. Το σχολείο τής Κερπινής καταστράφηκε στην επανάσταση των Όρλώφ. 'Αρ
γότερα, στα 1830 οί κάτοικοι ζητοϋν από τήν Κυβέρνηση να συσταθεί σχολείο και νά 
σταλούν δάσκαλοι, πβ. Τρ. Ε. Εύαγγελίδης, Ή παιδεία επϊ Τουρκοκρατίας, τ. Α', 'Αθήνα 
1936, σ. 359, και σ. 335 - 336 για το σχολείο τών Καλαβρύτων και τον Προκόπιο Οικο
νόμου άπό τις Κυδωνιές πού ήταν οίκοδιδάσκαλος τής οικογένειας Ζαΐμη και κατά τό 
1829 διορίσθηκε στο σχολείο των Καλαβρύτων. 

34. Άν. Γούδας, δ.π., σ. 344. 
35. Μαρτυρίες για τήν «ύπεροχήν τής παιδείας» τοϋ 'Ιωάννη Ζαΐμη, τήν επικοι

νωνία του μέ τους κύκλους τών λογίων τής εποχής, τό μεράκι του για πρόσκτηση βιβλίων 
υπάρχουν αρκετές. "Ηδη στα 1815 τον βρίσκουμε νά έχει επαφές μέ τον Παναγιώτη Σο-
φιανόπουλο και τον βηλαρικό κύκλο (βλ. παρακάτω σημ. 38). Στα αμέσως επόμενα 
χρόνια, (1817 -1819), τον συναντάμε ώς συνδρομητή σέ τρία «λόγια » βιβλία, για περισ
σότερα άπό ένα αντίτυπα (βλ. Φίλ. Ήλιου, Το αναγνωστικό κοινό στα χρόνια τον Δια
φωτισμού : οί Συνδρομητές, τ. Α', άρ. 3697, υπό εκτύπωση. Για άλλα μέλη τής οικογέ
νειας Ζαΐμη βλ. αρ. 3695, 3696, 3698) και ώς συνεργάτη του περιοδικού Έρμης ό Λόγιος. 
Στον τόμο τοΰ 1820, σ. 403 -411, δημοσιεύεται ή «Διατριβή τοϋ περίφημου Gognet [Αντ. 
Yves Goguet] περί τών ονομάτων τών Πλανητών», μεταφρασμένη άπό τον 'Ιωάννη Ζαΐμη 
(πβ. Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, Τα ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Β' «Έρμης ό Λό
γιος», 1811 -1821, 'Αθήνα 1976, σ. 83, Κέντρον Νεοελληνικών Έρευνών/ΕΙΕ, άρ. 20). 
"Οσο για τή δίψα του ν' αποκτήσει βιβλιοθήκη, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις 
ενέργειες του ιδιαίτερα κατά τή διάρκεια τής αποστολής του στο Λονδίνο, ώς μέλους τής 
Επιτροπής τοϋ Δανείου· ενέργειες πού έφτασαν μάλιστα ν' αποτελέσουν κι αυτές αντι
κείμενο έπικριτικοΰ σχολιασμού. "Αν ό 'Ανδρέας Λουριώτης, πηγαίνοντας στο Παρίσι, 
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Κι αυτή ή στέρηση ενδέχεται να τοϋ δημιούργησε κάποια αισθήματα μειο

νεξίας στο παιδευτικό επίπεδο. Έτσι, ίσως, μπορεί να ερμηνευθεί ή κάπως 

ύπερτονισμένη από τους συγχρόνους του βιογράφους εφεσή του προς το 

διάβασμα, μαρτυρία και πληροφόρηση πού προέρχονται, άλλωστε, άπό 

δικές του υποδείξεις.3 6 

Μα ή εξέταση γύρω από την μόρφωση του ατόμου καί ή προσπάθεια 

να αναλυθούν τα κίνητρα του, έρχεται άπό άλλη σκοπιά να επιβεβαιώσει 

εκείνο πού πιστοποιεί, άπό τήν δική της οπτική, ή αρχαία ονοματοθεσία 

όπως τήν ορίσαμε παραπάνω. 'Ανεξάρτητα, λοιπόν, άπό τον βαθμό παιδείας, 

οί επιλογές πού κάνει ό 'Ανδρέας Ζαΐμης παρουσιάζονται άμεσα συσχετι

σμένες με τις μεταβολές πού συμβαίνουν στον εθνικό καί κοινωνικό βίο, 

στα χρόνια της προετοιμασίας του Μεγάλου ξεσηκωμού. Όμως, ή μελέτη 

της συμπεριφοράς ενός άτομου ενδιαφέρει τήν ιστορική έρευνα στο μέτρο 

πού τό άτομο εκφράζει τή συλλογική νοοτροπία, τις στάσεις καί συμπερι

φορές της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει. Έτσι καί τό συγκεκρι-

δέχεται να διεκπεραιώσει τις «παραγγελίες» τοϋ Ίω. Ζ., (βλ. Λουκία Δρούλια, «Γύρω 
στις πρώτες σολωμικές εκδόσεις καί μεταφράσεις», Μνημόαννον Σοφίας Αντωνιάδη, Βε
νετία 1974, σ. 388, σημ. 5) ό Ίω. 'Ορλάνδος, καθώς τον αντιμετωπίζει καί ώς «άπεσταλ-
μένον άπό το εναντίον μας μέρος», δυσανασχετεί κι ολοένα τον μέμφεται : «Αυτός, αδελ
φέ, ήλθε δια να ένδυθή, να γλεντίση, να σπουδάση, να κάμη βιβλιοθήκην καί ό,τι άλλο 
δυνηθή, με τους ξένους κόπους», (επιστολή Ίω. 'Ορλάνδου προς Γ. Κουντουριώτη, 28 
Ιουλίου 1824, 'Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτον 1821-1832 δημοσιευ
όμενα υπό Άντ. Λιγνοϋ, τ. Γ', 'Αθήνα 1922, σ. 65. Παρόμοιες αιτιάσεις διατυπώνονται 
καί σέ άλλες επιστολές, βλ. λόγου χάρη ό'.π., σ. 126, 226, 319). Τέλος, αναφορικά με 
τις σπουδές τοϋ Ίω. Ζ. στο εξωτερικό ή πληροφόρηση μας είναι ακόμα λιγοστή. Δύο 
μνείες πού αφορούν σ' έναν νέο Ζαΐμη δέν βοηθούν να ταυτιστεί με βεβαιότητα τό 
πρόσωπο καί γιατί δέν σημειώνεται βαφτιστικό όνομα καί γιατί απέχουν χρονολογικά 
μεταξύ τους. Περιορίζομαι λοιπόν εδώ να τις παραθέσω χωρίς να προχωρήσω τώρα σέ 
λεπτομερέστερη επεξεργασία τους. Ή μία μνεία προέρχεται άπό τήν αλληλογραφία τοϋ 
Κοραή, ό όποιος στα 1813 γράφει μέ δυσφορία στον 'Αλέξανδρο Βασιλείου ότι ό «Ζαΐμ 
Ζαΐμογλους (πουλος)» τοΰ απευθύνει συνέχεια γράμματα καί ζητάει μέ επιμονή να λάβει 
απάντηση (πβ. 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, έκδ. ΟΜΕΔ, τ. Γ', 'Αθήνα 1979, 
σ. 236, 238, 252). Ή δεύτερη περιλαμβάνεται σ' επιστολή τοϋ Δημ. Μόστρα προς τόν 
Φώτιο Σωτήρη (7/19 Αύγ. 1822), όπου γίνεται λόγος για τα αναγκαία έξοδα ενός σπου
δαστή στο Πανεπιστήμιο τής Βολωνίας. «Ήρώτησε», γράφει, [ό Δεσπότης, δηλ. ό μητρο
πολίτης Ιγνάτιος] τόν Ζαΐμην πόσα έξώδευεν είς Βονωνίαν, καί τόν εΐπε δεκαοκτώ μονέ
δας, καί ότι μέ είκοσι μονέδας ημπορεί τις να ζήση καλά, καί να κάμη καί κάνέν φόρεμα», 
(βλ. 'Αρχείο Μόστρα, ΓΑΚ, Κ 125, τχ. Ε'). 

36. Βλ. έδώ σημ. 30. Για τή μόρφωση τοΰ A.Z. έχουν διατυπωθεί αντιφατικές από
ψεις. Ό Ε. Ι. Μάλαινος στην ΜΕΕ σημειώνει ότι «έστερεϊτο μεγάλης μορφώσεως», ένώ 
ό Π. Ξινόπουλος, 'Ανδρέας Λόντος, Μέρος Α', 1789 -1824, Πειραιάς 1927, σ. 21 τόν απο
καλεί «λογιώτατον», κρίνοντας άπό τήν έκφραση «προς Διός τοΰ φιλίου» πού χρησιμο
ποιεί σ' επιστολή του. 
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μένο μας παράδειγμα μπορεί να χρησιμεύσει ως ένδειξη για τις συντελού

μενες μεταλλαγές. 

"Ενδειξη, ωστόσο, ή οποία στη μορφή αυτή, μοιάζει ν' αποτελεί ξε

χωριστό, μεμονωμένο δείγμα στο χώρο της ηγετικής ομάδας στην Πελο

πόννησο.3 7 "Αν, άπο μόνη της, δεν επαρκεί για να τεκμηριώσει γενικότερα 

φαινόμενα αλλαγής, συνδυαζόμενη μέ άλλες μαρτυρίες διαφωτισμού —τα 

ενδιαφέροντα, λόγου χάρη, του 'Ανδρέα Λόντου, του 'Ανδρέα Καλαμογ-

δάρτη και του Θεοχάρη Ρέντη για το θέμα τής γλώσσας και τή σχετική 

επικοινωνία τους μέ τον Βηλαρά 3 8 — μπορεί κάπως πιο εύγλωττα να φω

τίσει τίς διαφοροποιήσεις πού παρατηρούνται, κατά τή χρονική εκείνη 

στιγμή, στην παραδοσιακή κοινωνία των προκρίτων. 'Εξάλλου, εντοπι

σμένη στην 'Αχαΐα, παρουσιάζει μια παρέκκλιση πού εύκολα μπορεί να 

ερμηνευθεί και από τα άλλα, τα παράλληλα ιστορικά φαινόμενα πού συμ

βαίνουν στην περιοχή. Οί αυξημένες εμπορικές δραστηριότητες, ή εμπο

ρευματοποίηση τής παραγωγής, ή συγκέντρωση του πελοποννησιακού 

εμπορίου, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, στην Πάτρα,3 9 έδρα τότε όλων 

των ξένων προξενείων —θυμίζω ακόμα εδώ τή συμμετοχή του 'Ανδρέα 

Ζαΐμη σε εμπορική εταιρεία, στην Πάτρα τό 1814 4 0— προκαλούν τροπο

ποιήσεις στον οικονομικό τομέα, μέ τίς αντίστοιχες συνέπειες στην κοι-

νική και πνευματική ζωή. Είναι φυσικό, λοιπόν, οί εκπρόσωποι τής νέας 

γενεάς, άνθρωποι γύρω στα εικοσιπέντε τους χρόνια, έχοντας υποδομή 

δεκτική, να επηρεάζονται αμεσότερα άπό τίς αλλαγές και να μετέχουν 

ζωηρότερα στις νέες διαδικασίες. 

37. Και έδώ μιά πρώτη αναζήτηση προς τήν κατεύθυνση αύτη δέν παρουσιάζει εμ
φανείς διαφοροποιήσεις στην εθιμική παράδοση. Δειγματοληπτικά αναφέρονται οί οικο
γένειες των Δεληγιάννη, Σισίνη, Νοταρά, Μαυρομιχάλη όπου ή καθιερωμένη συνήθεια 
παραμένει αναλλοίωτη. Φυσικά ή τεκμηρίωση μας δέν είναι καθόλου εξαντλητική. 

38. 'Ιωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου, ΈπιστολαΙ διαφόρων..., σ. ρλβ' - ρλγ*. 
Στον ίδιο κύκλο εντάσσεται και ό 'Ιωάννης Ζαΐμης όπως φαίνεται άπο επιστολή του Πα
ναγιώτη Σοφιανόπουλου άπο το Σοπωτό, 3 Μαΐου 1815, στον Θεοχάρη Ρέντη στην Κόριν
θο όπου γίνεται μακρύς λόγος για γλωσσικά θέματα, δ.π., σ. 226. 

39. Πβ. Βασίλης Κρεμμυδάς, Συγκυρία και εμπόριο στην προεπαναστατική Πελο
πόννησο, 1793 - 1821, 'Αθήνα, Θεμέλιο, 1980, σ. 60. 

40. Λουκία Δρούλια, «Ή έμποροεταιρεία» των αδελφών Ζαΐμη, Παν. Χειλόπουλου 
καί Σπ. Κανέλου, Πάτρα 1814 - 1816», ανάτυπο άπό τα Πρακτικά τοϋ Β' Διεθνούς Συνε
δρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Πάτραι 25 - 31 Μαΐου 1980, τ. Γ', 'Αθήνα 1981 - 1982, 
σ. 371 - 379. 



&ιμιχή παράδοση στην ονοματοθεσία και 6 Διαφωτισμός 

Τ Ο Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο 

Δίφυλλο 0,22 χ 0,19 

φ. Ir 

1813: 18 μαιον εσταιφανωθήκαμε 

1816: 22 ήανουαρίον εγενηθι ή κατήνα ήμε 

ρα σαβατω εις της πενται ήορα την 

όποια εβατησεν όδεσπότης 

1817: 1 ήανουαρίον εγαινηθι ήαντηοπι ήμε 

ρα δενταιρα την οποίαν εβατησεν 

όθηωστης κνρπαναγιοτακΐς 

1819: 21 φενροναρίον εγενηθι ήανδρομάχη ήμε 

ρα παρασκεβη την όποι/αν 

εβατησεν δκυρπαναγιοτακϊς / φλόκας 

1820: 6 μαι(ου) εγενηθι όηοάνης θρασιβούλης 

ήμερα πέμπτη τον οποίων εβαπτη 

σεν δδεσπότης 

1822: 29 όκτωβρί(ον) εγενοιθη όθρασι/βονλος 

ήμερα κιριακί 

φ. 2ν 

(χε ιρόγραφη σημείωση Θρασυβούλου Ζαΐμη :) 

ΛηξιαρχικαΙ σημειώσεις αδελφών Ζαΐμη 








