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OCTAVE MERLIER
Ό άνθρωπος, ο φιλέλληνας και το έ'ργο του1

ΜΑΡΙΑ Ν ΥΣΤΑΖΟ Π ΟΤΛΟΤ- ΠΕΛΕΚΙΔΟΤ

Ή Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ίωαννίνων θέλοντας να τι
μήσει τή μνήμη του πρόσφατα έκλιπόντος Octave Merlier, έξαίρετου 
πνευματικού άνθρώπου καί μεγάλου φιλέλληνα, μου άνέθεσε να μιλήσω 
για τον άνθρωπο καί το έργο του στήν εκδήλωση του Γαλλικοΰ Μορφω
τικού Κέντρου Ίωαννίνων.

Γιά μένα, που εργάστηκα κοντά στον Octave καί τή Μέλπω Μερλιέ 
ως συνεργάτης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί που διδάχθη
κα πολλά άπό τήν άνεκτίμητη πνευματική τους παρουσία, αύτή ή έκδή- 
λωση άποτελέϊ μικρή έκφραση του θαυμασμού μου για το έργο του καί 
έλάχιστο φόρο τιμής στον άνθρωπο που άνάλωσε τή ζωή του για να δια
σώσει καί να διαδώσει τήν έλληνική πνευματική κληρονομιά.

Ή προσωπικότητα του Octave Merlier είναι πολύπλευρη, ή δράση του 
πλατιά καί οί δραστηριότητές του ποικίλες, καί είναι δύσκολο νά χωρέ- 
σουν στά στενά πλαίσια μιας ομιλίας. Ωστόσο θά προσπαθήσω νά δώσω

1. Ή ομιλία αύτή έκφωνήθηκε το φθινόπωρο τοϋ 1976 στο Γαλλικό Μορφωτικό 
Κέντρο Ίωαννίνων, άλλα ποτέ δέν δημοσιεύθηκε. Ή διεύθυνση του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών θεώρησε ότι, έστω μετά 25 σχεδόν χρόνια, θά είχε ενδια
φέρον νά παρουσιαστή στο Δελτίο τοϋ Κέντρου, άφοϋ άναφέρεται σε μια σπάνια προ
σωπικότητα με μεγάλη συμβολή στήν πνευματική ζωή τοϋ τόπου καί μέ θεμελιακή 
προσφορά στο έργο τοϋ Κέντρου. Το κείμενο παρέχεται εδώ όπως άκριβώς έκφω
νήθηκε, μέ τήν προσθήκη μόνο βιβλιογραφικών υποσημειώσεων.
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βασικά βιογραφικά στοιχεία και τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του 

έργου του.
Ό Octave Pierre Merlier γεννήθηκε στο Roubaix τής βόρειας Γαλλίας 

στις 25 ’Οκτωβρίου 1897. Μετά τις πρώτες εγκύκλιες σπουδές στη γενέ
τειρά του, συνέχισε άπδ το 1908 τ'ις σπουδές του στο Παρίσι στο περί
φημο λύκειο Henri IV, οπού εύτύχησε να έχει καθηγητή τον φιλόσοφο Em. 
Alain. Κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο 
του 1916 έπιστρατεύθηκε και έλαβε μέρος σέ σκληρές μάχες, «γνώρισε, 
όπως δ ’ίδιος σημειώνει, το καμίνι του Verdun, του Chemin des Dames καί 
τής γραμμής Χίντεμπουργκ»“, τραυματίστηκε καί παρασημοφορήθηκε.

Μετά το τέλος του πολέμου, συνέχισε τις άνώτερες σπουδές του στήν 
Faculté des Lettres του Πανεπιστημίου του Παρισιού καί στήν Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (1919-1923),' όπου παρακολούθησε μαθήματα 
κλασικών γλωσσών καί φιλολογίας, γαλλικής γλώσσας καί φιλολογίας 
καί νέων ελληνικών. Καθηγητές του ήταν διάσημοι Γάλλοι σοφοί, όπως 
δ Antoine Meillet, δ Paul Mazon, δ J. Bloch καί δ νεοελληνιστής Hubert 
Pemot. Tò 1923 επέτυχε στον δύσκολο διαγωνισμό τής agrégation ως 
agrégé de grammaire καί έργάστηκε για λίγο σέ γαλλικό λύκειο τής Χά- 
βρης (1923-1924).

Την ίδια χρονιά (1923) παντρεύτηκε τήν Έλληνίδα Μέλπω Λογοθέ
τη, βοηθό του Η. Pemot, νεοελληνίστρια καί μουσικολόγο, πού καταγό
ταν άπδ τήν Κωνσταντινούπολη. Ό γάμος αύτδς ήταν μια εύτυχισμένη 
καί έπιτυχημένη ένωση. Οί δύο αύτοί άνθρωποι, πού εζησαν μαζί πάνω 
άπδ πενήντα χρόνια σέ μια θαυμαστή συντροφικότητα, είχαν τήν ίδια 
άφοσίωση για τή δουλειά τους, τήν έπιστήμη καί τήν έρευνα, τήν ίδια 
ψυχική συμμετοχή στα σύγχρονα δρώμενα, τήν ίδια φλόγα καί άγωνι- 
στικότητα γι’ αύτδ πού θεωρούσαν υπέρτατο χρέος.

Ό γάμος μέ τή Μέλπω Λογοθέτη έκανε άκόμη πιο στενούς τούς δε
σμούς με τήν Ελλάδα τού Octave Merlier, πού είχε ήδη μελετήσει καί είχε 
γοητευθή άπδ τήν άρχαία ελληνική πνευματική κληρονομιά, είχε γνωρί
σει κοντά στον Η. Pemot τή σύγχρονη Ελλάδα, τή γλώσσα καί τον πολι
τισμό της καί είχε συγκινηθή άπδ τή σκληρή μοίρα τού σύγχρονου 2

2. Βλ. στον πρόλογο τοϋ βιβλίου του, Ό τελευταίος Ελληνισμός τής Μικρός 
’Ασίας, ’Αθήνα 1974, σ. 19.
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Ελληνισμού καί άπό τή Μικρασιατική Καταστροφή. "Οπως ό ίδιος ση
μειώνει, «Τα γεγονότα τής Μικρας ’Ασίας μέ είχαν συγκινήσει στο Πα
ρίσι το 1922, μόλις έγινε ή καταστροφή. Τότε, στο Νεοελληνικό ’Ινστι
τούτο, μπροστά στον καλό μας δάσκαλο, τον Hubert Pemot, ακόυσα άπο 
τρεις Έλληνίδες ... τόν πιο σπαραχτικό θρήνο για τον Ελληνισμό πού 
είχε δολοφονηθεί’ για τήν προδοσία των Μεγάλων Δυνάμεων για τό θά
νατο έκατοντάδων χιλιάδων άνθρώπων πού είχαν σκοτωθεί, κρεμαστεί, 
πολλοί μάλιστα ενταφιαστεί ζωντανοί’ για τις καταστραμμένες πολι
τείες- για τό σβήσιμο, μέσα στό αίμα, πολιτισμού τριών χιλιάδων ετών 
για τό άπέραντο Βυζαντινό Κράτος, πού υπήρξε για αιώνες πιό Εύρω- 
παϊκό άπό τα κράτη τής Εύρώπης, καί μονοκοντυλιας, είχε έξαφανιστεΐ 
κάθε άνάμνησή του άπό τό χάρτη τής ύφηλίου...»'1.

Μ’ αύτή τήν πνευματική κατάρτιση καί τήν ψυχική προετοιμασία 
ήλθε ό Μερλιέ στήν ’Αθήνα τό 1925, για νά διδάξει στό Γαλλικό ’Ινστι
τούτο ως καθηγητής τής γαλλικής γλώσσας.

Στήν Ελλάδα ό Μερλιέ δεν περιορίστηκε νά γνωρίσει μόνο τήν πνευ
ματική ’Αθήνα καί νά συνδεθή μέ τις πολιτικές καί πνευματικές προσω
πικότητες τής χώρας’ θέλησε νά πλησιάσει τόν λαό, νά γνωρίσει τα προ
βλήματα καί τα παθήματά του καί μέ όλες του τις δυνάμεις άγωνίστηκε 
για νά τα υπερασπίσει. Ταξίδεψε πολύ στα νησιά καί στήν ύπαιθρο για 
νά γνωρίσει τήν Ελλάδα. Κι όταν ακούσε άπό απλοϊκούς άνθρώπους τόν 
πόνο καί τήν άγανάκτησή τους για τή στάση τής Γαλλίας στήν εθνική 
συμφορά τής Μ. ’Ασίας, ό Octave Merlier συγκλονίστηκε. "Οπως ό ίδιος 
λέει, «’Έκανα μέσα μου έναν όρκο νά άφοσιωθώ στήν επανόρθωση τής 
συμφοράς πού έπαθε ό μικρός αύτός τόπος μέ τά μυθικά ονόματα... Σ’ 
αύτή τήν εποχή -πού χτές άκόμη φορούσα τή στολή τών πιό τιμημένων 
Γάλλων στρατιωτών- είχα μέσα μου τό συναίσθημα τής άλληλεγγύης 
πού μέ ένωνε μέ όλους τούς πατριώτες μου, άλλα καί τής εύθύνης πού 
έπρεπε κατά καθήκον νά άναλάβω εγώ, άνώνυμος, για τά σφάλματα καί 
τά κρίματα για τά όποια κατηγορούσαν τούς Γάλλους». Καί ορκίστηκε 
νά γνωρίσει στούς Έλληνες «τό άμόλυντο πρόσωπο τής Γαλλίας»1. Μέ
σα άπό αύτή τήν πικρή εμπειρία ξεπήδησε ή σταθερή βούληση τού Μερ- 3 4

3. Στο ίδιο, σσ. 18-19.
4. Στο ίδιο, σ. 19.
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λιέ να άγωνιστή για νά θεραπεύσει και να σώσει δ,τι μπορούσε να σωθή.
Παράλληλα ή Μέλπω Μερλιέ μελετούσε ώς μουσικολόγος τή βυζα

ντινή και λαϊκή μουσική πού κατέγραφε άπύ τραγουδιστές και όργανο- 
παΐκτες- πολλο'ι άπύ αύτούς ήταν πρόσφυγες και μιλούσαν μέ πίκρα καί 
νοσταλγία για τή γή των πατέρων τους πού βίαια άναγκάστηκαν να 
έγκαταλείψουν. ’Έτσι ή θαυμάσια αύτή Έλληνίδα συνέλαβε ένα όραμα: 
νά διασώσει τήν πνευματική κληρονομιά τού Ελληνισμού τής Μ. ’Ασίας 
καταγράφοντας τις άναμνήσεις αύτών των άνθρώπων για τις χαμένες 
πατρίδες- δσο άκόμη οί άναμνήσεις ήταν μέσα τους ζωντανές. ’Έργο τε
ράστιο, πού άπαιτοΰσε κόπους πολλούς, αύτοθυσία και οργάνωση και 
έ'ξοδα μεγάλα. "Ενα έργο, πού θά έπρεπε τότε νά άποτελέσει πρόγραμ
μα τής πολιτείας, πραγματοποιήθηκε χάρη στήν υπεράνθρωπη προσπά
θεια τού ζεύγους Μερλιέ. Έτσι Ιδρύθηκε το 1930 το Κέντρο Μικρασια
τικών Σπουδών, πού έχει άπύ τότε έπιτελέσει μεγάλο εθνικό έργο.

Στο μεταξύ ό Octave Merlier έργαζόταν στο Γαλλικό ’Ινστιτούτο, στήν 
άρχή ώς καθηγητής, άπό τό 1938 ώς administrateur καί άπό τό 1945, 
μετά τήν άπελευθέρωση καί τήν επιστροφή του στήν Ελλάδα, ώς διευ
θυντής. Στό ’Ινστιτούτο εργάστηκε πάνω άπό τριάντα χρόνια, άπό τό 
1925, πού πρωτοήλθε, ώς τό 1961, πού άποχώρησε, μέ μόνη διακοπή τα 
χρόνια τού πολέμου (1941-1945). Εργάστηκε μέ άγάπη, ζήλο, πρωτο
τυπία καί έμπνευση για τήν άμοιβαία προβολή τού πνευματικού πλούτου 
τής Γαλλίας καί τής Ελλάδας καί για τή σύσφιγξη τών έλληνογαλλικών 
σχέσεων.

"Οταν ήλθε στήν ’Αθήνα, τό Γαλλικό ’Ινστιτούτο δέν ήταν καν αύτο- 
τελές ίδρυμα- ήταν ένα σχολείο διδασκαλίας τής γαλλικής γλώσσας, πού 
υπαγόταν στή Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Μέ τήν έμπνευσμένη δι
εύθυνση καί τίς σπάνιες διοικητικές καί οργανωτικές ικανότητες τού 
Octave Merlier έγινε κέντρο άκτινοβολίας τής γαλλικής παιδείας. ’Από τό 
1930 άρχισε έπίσημα νά λειτουργεί τμήμα για τή μόρφωση τών Ελλή
νων καθηγητών τής γαλλικής (cours spécial), καθώς τότε δέν υπήρχαν 
τμήματα ξένων γλωσσών στα πανεπιστήμια τής χώρας μας, καί συντά
χθηκαν μέ σύγχρονες μεθόδους εγχειρίδια για τή διδασκαλία τής γαλ
λικής γλώσσας. Ή δραστηριότητα τού ’Ινστιτούτου διευρύνθηκε πολύ 
καί ή φήμη του μεγάλωσε: οί μαθητές τού ’Ινστιτούτου καί τής προσαρ- 
τημένης τότε Alliance Française άπό 500 πού ήταν τό 1926 έφθασαν τούς
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3.400 το 1940. Μέ τήν άμέριστη υποστήριξη του 'Υπουργού Παιδείας 
τής Γαλλίας Jean Jay, πού το έργο του στην έκπαιδευτική ιστορία τής 
Γαλλίας άποτέλεσε σταθμό, καί τοΰ διευθυντή Άνωτάτης Εκπαίδευσης 
Marcel Abraham, στον όποιο πολλά οφείλει ή Ελλάδα, ό Octave Merlier 
έθεσε σέ εφαρμογή ενα εύρύτατο πρόγραμμα καί ένα μεγαλόπνοο σχέ
διο. 'Ένα πρόγραμμα πού μόνο ό Β' Παγκόσμιος Πόλεμος άνέστειλε για 
μερικά χρόνια.

Παρά τα πολλαπλά διδακτικά καί διοικητικά του καθήκοντα, ό Octave 
Merlier συνέχιζε τις προσωπικές του έρευνες για τη νεοελληνική γλώσσα 
καί λογοτεχνία καί τις μελέτες του για τήν έλληνική πραγματικότητα. 
Δημοσίευσε έργασία για τη σύγχρονη ’Αθήνα'’ καί ένα άρθρο μέ σκέψεις 
καί διαπιστώσεις γιά τη σύγχρονη Ελλάδα καί τα προβλήματα πού τό
τε πρόβαλλαν έπιτακτικά1’. Μετέφρασε στα γαλλικά ποιήματα του Πα- 
λαμάλ ’Ιδιαίτερα μελέτησε τον Παπαδιαμάντη, άνακάλυψε καί δημοσί
ευσε άνέκδοτα γράμματά του, μετέφρασε έπτά διηγήματα καί μέ σπά
νια διεισδυτικότητα σχολίασε καί ερμήνευσε τα έργα καί εντόπισε τις 
πηγές τοΰ Σκιαθίτη κοσμοκαλόγερου*. Οί μελέτες του γιά τον Παπα- 
διαμάντη υπήρξαν πρωτοπόρες καί έδωσαν το έναυσμα γιά νέες έρευνες 
καί γιά τήν έκδοση τοΰ συνολικού έργου τοΰ Παπαδιαμάντη άπό τον Γ. 
Βαλέτα, ό όποιος άναγνωρίζει καί έξαίρει στην έργασία του τή μεγάλη 
συμβολή τοΰ Μερλιέ. Παράλληλα άρχισε να μελετά τή γλώσσα τοΰ κατά 
Ίωάννην Εύαγγελίου καί δημοσίευσε σειρά σχετικών άρθρων σέ έπιστη- 
μονικά περιοδικά.

Τή δράση του, έπιστημονική καί φιλελληνική, διδακτική καί διοικη
τική, άνέστειλε ό πόλεμος. Ό Μερλιέ επιστρατεύτηκε επί τόπου καί 5 6 7 8

5. Athènes Moderne, Παρίσι, Belles Lettres, 1930, σσ. 61 (Ή ’Αθήνα άπό το 1806 
ως το 1834' άπό το 1834 ως το 1930).

6. «La Grèce en 1934», Revue de Paris, σσ. 427-451 (Το έλληνικό κράτος καί ό 
Ελληνισμός άπό το 1830 ως το 1934. Ή οικονομική κατάσταση το 1934. Ή εσω
τερική καί εξωτερική πολιτική τής Ελλάδος).

7. «Quelques poèmes de Costis Palamas», Les Balkans 1934, σσ. 769-772: μετάφραση 
πέντε ποιημάτων άπό τους’Ίαμβους καί ’Ανάπαιστους καί τήν Ανατολή. Καί ενα ποί
ημα άπό Τα μάτια τής ψυχής μου, L'Hellénisme Contemporain 1937.

8. Skiathos, île grecque. Nouvelles par Papadiamandis, Παρίσι, Belles Lettres, 1934, μέ 
εκτενή μελέτη γιά τή ζωή, το έργο καί τή γλώσσα τοϋ Παπαδιαμάντη.
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μετά την πτώση τής Γαλλίας, τον Μάιο του 1940, συνδέθηκε μέ την 
άντιστασιακή κίνηση του Ντε Γκώλ καί έγινε μυστικός εκπρόσωπος τής 
ελεύθερης Γαλλίας στην Ελλάδα (Νοέμβριος 1940). Μετά την κατάκτη- 
ση τής χώρας μας άπό τούς Γερμανούς, συνέχισε τη δράση του, γεγονός 
πού οδήγησε στη σύλληψή του άπο την Γκεστάπο (Μάιος 1941). Σύντο
μα άπελευθερώθηκε (’Ιούλιος 1941) καί πήρε την άδεια να έπαναλει- 
τουργήσει το ’Ινστιτούτο. Έ άνάπαυλα όμως ήταν παροδική: τον Αύγου
στο τού 1941 άνακλήθηκε άπο την κυβέρνηση του Βισύ καί έξορίστηκε 
υπό περιορισμό στο Aurillac τής κεντρικής Γαλλίας.

Στό Aurillac, παρά τις άντικειμενικες δυσκολίες, ό Μερλιέ κατόρθω
σε να λάβει ενεργό μέρος στή γαλλική άντίσταση καί διηύθυνε ό ίδιος τίς 
επιχειρήσεις για την άπελευθέρωση αύτής τής πόλης (’Ιούνιος 1944). 
Στό διάστημα τής εξορίας του συνέχισε τίς μελέτες του: μετέφρασε τα 
Άκοιτικά του Σικελιανου, τα έξέδωσε μέ τόν τίτλο Le serment sur le Styx 
(1944), «Ό όρκος έπί τής Στυγός», καί τα μοίρασε δωρεάν, γιατί ή λο
γοκρισία είχε άπαγορεύσει την κυκλοφορία τους. ’Ακόμη έξέδωσε γαλ
λική μετάφραση τού κατά Ίωάννην Εύαγγελίου:ι καί συνέχισε τή μελέτη 
για τή γλώσσα καί τά προβλήματα πού θέτει αύτό τό κείμενο, θέμα πού 
άποτέλεσε καί τό άντικείμενο τής διδακτορικής του διατριβής.

Λίγο μετά την άπελευθέρωση άναγορεύτηκε στό πανεπιστήμιο τού 
Παρισοΰ docteur ès Lettres, μέ κύρια διατριβή τή δίτομη μελέτη του «Le 
Quatrième Évangile. Généralités. La question Joannique» καί συμπληρωμα
τική τό έργο του για τόν ΙΙαπαδιαμάντη. Τόν ’Ιούλιο τού 1945 έπέστρε- 
ψε στην ’Αθήνα για να άναλάβει τή διεύθυνση τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου. 
Ή έπιστροφή του χαιρετίστηκε μέ ένθουσιασμό άπό τούς πολυάριθμους 
συνεργάτες, φίλους καί μαθητές του, άπό την πνευματική ’Αθήνα, άλλα 
καί άπό άγνωστους θαυμαστές τού έργου του.

’Από τό 1945 άρχίζει ή δεύτερη εποχή τής δράσης τού ζεύγους Μερ
λιέ, ή πιό σημαντική καί δημιουργική. Έ Ελλάδα τότε έβγαινε τραυμα
τισμένη άπό τόν πόλεμο καί ό Octave καί ή Μέλπω Μερλιέ προσπάθησαν 
να ένισχύσουν υλικά καί ήθικά όσους ζητούσαν τή βοήθειά τους. 'Υπο
στήριξαν άποτελεσματικά τόν πνευματικό κόσμο τής χώρας μέ θέσεις 9

9. Le Quatrième Évangile, Aurillac 1942, με εισαγωγή.
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στο ’Ινστιτούτο και τα κέντρα έρευνών και κυρίως μέ υποτροφίες. ’Ήδη 
άπό το 1945 καί για μεγάλο διάστημα ό Octave Merlier έστειλε στή Γαλ
λία ώς υποτρόφους τής γαλλικής κυβερνήσεως δεκάδες Ελλήνων έπι- 
στημόνων καί καλλιτεχνών, που άργότερα θά διαπρέψουν στο έξωτερικό 
ή στην Ελλάδα. Άνάμεσά τους ήταν οί ιστορικοί Νίκος Σβορώνος καί 
Ελένη Μπιμπίκου, ό γλωσσολόγος Σταμάτης Καρατζας, οί φιλόσοφοι 
Κορνήλιος Καστοριάδης καί Μιμίκα Κρανάκη, ό μουσικός Δημήτρης 
Χωραφάς, οί γλύπτες Κουλεντιανός καί Μακρής καί άλλοι.

’Αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ό Ο. Μερλιέ άρχίζει να 
εφαρμόζει τα μεγαλόπνοα σχέδιά του για να γίνει το Γαλλικό ’Ινστιτούτο 
ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο γαλλικής καί έλληνικής παιδείας. ’Από το 
1946 το ’Ινστιτούτο άποσπάται άπο τη Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή καί 
γίνεται άνεξάρτητο ίδρυμα, έπεκτείνεται, άναπτύσσεται καί διευρύνει τις 
δραστηριότητές του. Τα παραρτήματα πολλαπλασιάζοντας το 1960 
υπάρχουν 12 στήν ’Αθήνα καί 20 στήν περιφέρεια, καί άποτελοΰν οχι μό
νο κέντρα εκμάθησης τής γαλλικής γλώσσας άλλα καί εστίες άκτινοβολίας 
τής γαλλικής παιδείας. Οί μαθητές φθάνουν τώρα τις 12.500. Πάντα υπό 
τήν έποπτεία καί τήν ένεργό συμμετοχή του γίνεται έπεξεργασία των νέ
ων διδακτικών βιβλίων μέ σύγχρονες μεθόδους, οργανώνονται συνέδρια 
για τή διδασκαλία τής γαλλικής γλώσσας (έξι συνέδρια άπο το 1946 ώς το 
1959), ιδρύονται τάξεις προετοιμασίας για το γαλλικό Baccalauréat, προ- 
παιδευτικής καί διπλώματος φιλολογίας τής Σορβόννης, μέ καταπληκτικά 
άποτελέσματα σε αριθμό έπιτυχόντων καί σέ ποιότητα.

Στους σκοπούς τού Μερλιέ ήταν να ένισχύσει τούς πνευματικούς 
άνθρώπους τής χώρας μας, επιστήμονες καί καλλιτέχνες, να κάνει τα δη
μιουργήματα τής έλληνικής σκέψης εύρύτερα γνωστά όχι μόνο στήν 
Ελλάδα άλλα καί στο εξωτερικό, καί παράλληλα να γνωρίσει στο έλλη- 
νικό κοινό τή γαλλική παιδεία καί γενικότερα να άναπτύξει καί διευρύ
νει τις έλληνογαλλικές πνευματικές σχέσεις.

Σ’ αύτή τήν προσπάθεια εντάσσεται καί ή έκδοση βιβλίων ποιότητας. 
Γι’ αύτό τό σκοπό ήδη τό 1945 ιδρύει τυπογραφείο μέσα στό ’Ινστιτούτο, 
πού ύπό τή διεύθυνση τού Νεοκλή Κουτούζη καί τήν τυπογραφική έπο
πτεία τού μεγάλου μάστορα Ίω. Σκαζίκη άνέπτυξε σπουδαία έκδοτική 
δραστηριότητα. Προγραμματίστηκαν καί έκδόθηκαν σειρές Ελλήνων 
συγγραφέων καί ποιητών στό πρωτότυπο καί σέ γαλλική μετάφραση,
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γαλλικών λογοτεχνικών έργων σέ δίγλωσση έκδοση ή σέ μετάφραση, 
έργα επιστημονικά πού κάλυπταν ποικίλους κλάδους του έπιστητοΰ, 
έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, καθώς και μουσικές συνθέσεις. Σημειώνω 
ιδιαίτερα την έκδοση έργων του Σκαλκώτα, πού έγινε μέ τη συνεργασία 
τού συνθέτη ένα χρόνο πριν πεθάνει.

Συνολικά τυπώθηκαν πάνω άπύ 120 τόμοι μέ την άμεση πάντα επί
βλεψη καί έποπτεία τού Μερλιέ. ’Έτσι έκδόθηκαν μεταφράσεις ποιημά
των τού Σολωμοΰ καί τού Σεφέρη καί έ'ργα τού Γιώργου Θεοτοκά, ή Θυ
μέλη τού Σικελιανοΰ καί ποιήματα τού Βαλαωρίτη. Ο Βυζαντινών Βίος 
καί Πολιτισμός του Φ. Κουκουλέ, ή Βυζαντινή Ιστορία τού Κ. ’Άμα- 
ντου, ή Histoire de la Littérature Grecque του Κ. Δημαρα, ή μονογραφία του 
Ί. Καλλέρη, Les anciens Macédoniens, La migration Ionienne τού Μ. Σακελ- 
λαρίου, το Ετυμολογικό λεξικό τής Νέας Ελληνικής γλώσσας τού Ν. 
Άνδριώτη, κ. ά. Ό ίδιος ό Μερλιέ έπανεκδίδει Le serment sur le Styx (1946) 
καί μεταφράζει το Θάνατο του Δ ιγενή (1960) τού Σικελιανοΰ- μεταφρά
ζει το Salvatores Dei τού Καζαντζάκη μέ τον τίτλο Ascése (1951). Πα
ράλληλα οργανώνει εκθέσεις: έκθεση Βαλαωρίτη (1956), Σολωμοΰ 
(1957), γαλλικού βιβλίου καί γαλλικής χαρακτικής (1960) κ.ά. καί εκδί
δει τούς σχετικούς καταλόγους - εκθέσεις μνημειακές, πρότυπα μεθόδου 
καί οργάνωσης, πού χαρακτηρίζονταν άπύ την αύστηρή προσήλωση στη 
δεδομένη Ιστορική πραγματικότητα καί στις πηγές καί ταυτόχρονα 
είχαν το χάρισμα να προσελκύουν το μεγάλο ενδιαφέρον εύρύτατου κοι- 
νοΰ.

Στο πρόγραμμα καί στούς σκοπούς τοΰ Μερλιέ να κάνει τα δημιουρ
γήματα τής ελληνικής σκέψης εύρύτερα γνωστά οχι μόνο στην Ελλάδα 
άλλα καί στο έξωτερικύ εντάσσεται καί ή ετήσια έκδοση τοΰ Δελτίου 
Ελληνικής βιβλιογραφίας, πού συντασσόταν στα γαλλικά. To Bulletin 
Analytique de Bibliographie Hellénique άρχισε ήδη το 1946 καί ως το 1976 
άριθμοΰσε 24 τόμους, δπου άναγράφονται δλα τα έλληνικά δημοσιεύμα
τα -περίπου 1.500 τόμοι καί 300 περιοδικά κάθε χρόνο-, σέ θεματική 
κατάταξη καί μέ κατατοπιστική περίληψη. Ή μεγάλη αύτή έκδοση, πού 
άποτελέϊ πολύτιμο βοήθημα γιά κάθε επιστήμονα καί ερευνητή, τιμήθη
κε μαζί μέ την έκθεση Σολωμοΰ μέ το άργυρό μετάλλιο τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών (1958).

Παράλληλα ό Μερλιέ έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα γιά το έργο τής Μέλ-
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πως Μερλιέ στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και στο Μουσικό Λα- 
ογραφικό ’Αρχείο: ένίσχυσε οικονομικά τα δύο κέντρα άναλαμβάνοντας 
μεγάλο μέρος τών εξόδων τους και τύπωσε σέ χωριστή σειρά τις έκδό- 

σεις τους.
Ή δραστηριότητα του Octave Merlier αύτή την περίοδο ξεπερνάει τις 

συνηθισμένες άνθρώπινες διαστάσεις. Μαζί μέ τούς άξιόλογους καί προι
κισμένους συνεργάτες του, τον Roger Milliex, σπουδαίο πνευματικό 
άνθρωπο καί φιλέλληνα, υποδιευθυντή τού ’Ινστιτούτου καί υπεύθυνο για 
τή λειτουργία τών παραρτημάτων, τον Ν. Κουτούζη, τήν 'Έλλη Παπαϊ- 
ωάννου, τήν Καλλιόπη Μπουγιούκου καί άλλους, με ενθουσιασμό, πίστη 
καί έμπνευση καί μέ θαυμαστή συνεργασία, κατόρθωσε νά έπιτελέσει ένα 
τεράστιο έ'ργο.

Ή λαμπρή αύτή περίοδος έμελλε νά λήξει το 1961. Ό Octave Merlier 
είχε άρχίσει άπό καιρό νά συναντά δυσκολίες στο έργο του άπό τή γαλ
λική πλευρά. Κατηγορήθηκε ότι εργαζόταν περισσότερο σαν "Ελληνας 
παρά σαν Γάλλος, αύτός πού υπήρξε δ καλύτερος πρεσβευτής τής Γαλ
λίας στήν Ελλάδα, όπως πολύ εύστοχα είχε δηλώσει 6 Θεμιστοκλής Σο- 
φούλης στον Γάλλο Υπουργό τών Εξωτερικών. Αύτός πού μόχθησε όσο 
κανένας νά κάνει τή γαλλική γλώσσα καί παιδεία οικεία στούς "Ελληνες 
καί έπέτυχε νά γνωρίσει στούς συμπατριώτες του τήν Ελλάδα καί τα 
πνευματικά της έργα, άναγκάστηκε τό 1961 να άπομακρυνθή άπό τό δη
μιούργημά του, τό Γαλλικό ’Ινστιτούτο ’Αθηνών, γεγονός πού τόν πί
κρανε βαθύτατα.

Ό Μερλιέ πέρασε τα έπόμενα δέκα χρόνια ως καθηγητής τών Νέων 
Ελληνικών στό πανεπιστήμιο τής Aix en Provence. Μέ τόν ίδιο ενθουσια
σμό έργάστηκε κι εκεί καί δημιούργησε μια άξιόλογη κίνηση γύρω άπό 
τίς ελληνικές σπουδές. Έξέδωσε νέες μελέτες για τή νεοελληνική λογο
τεχνία10 καί βοηθήματα για διδακτικούς σκοπούς καί ίδρυσε περιοδικό 
μέ τίτλο Études Néo-helléniques. ’Αναγνωρίζοντας τή μεγάλη συμβολή του 
ή ’Ακαδημία ’Αθηνών τόν εξέλεξε τό 1964 άντεπιστέλλον μέλος της.

"Οταν τό 1972 συνταξιοδοτήθηκε, έπέστρεψε στήν ’Αθήνα καί συνέ

10. Alex. Papadiamandis, Nouvelles. ’Αθήνα 1965 (μετάφραση διηγημάτων του 
Σκιαθίτη συγγραφέα) καί Nouvelles grecques, Παρίσι 1972 (μετάφραση 29 πεζογρα
φημάτων Ελλήνων συγγραφέων).
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χισε τΙς μελέτες του για τα νεοελληνικά γράμματα, ένώ παράλληλα 
έργαζόταν για το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Το 1974 οργάνωσε 
στην ’Αθήνα μια έκθεση του έργου του Κέντρου, πού είχε μεγάλη άπή- 
χηση, και συνέταξε τον σχετικό κατάλογο μέ τον τίτλο «Ό τελευταίος 
Ελληνισμός τής Μικράς’Ασίας»11. Τελευταία του έργασία ήταν ή μετά
φραση διηγημάτων του Πέτρου Χάρη1'. Ό θάνατος τον βρήκε ξαφνικά 
στις 24 ’Ιουλίου 1976 σέ πλήρη πνευματική άκμή καί μέ πολλά σχέδια 
για το μέλλον.

Ή προσφορά του Μερλιέ στά ελληνικά γράμματα είναι πολύ μεγάλη, 
μέ τις μελέτες του, τις έκδόσεις καί τις μεταφράσεις στά γαλλικά ελλη
νικών λογοτεχνικών έργων, μέ τις έκδόσεις καί μεταφράσεις στά έλλη- 
νικά έργων γαλλικών. ’Αλλά είναι το ίδιο μεγάλη ή προσφορά του γενι
κότερα στον Ελληνισμό μέ όλο τό δημιουργικό καί έμπνευσμένο έργο 

του.
Ό Μερλιέ είχε δύο πατρίδες, τη Γαλλία καί την Ελλάδα, καί τις δύο 

τις υπηρέτησε μέ την ίδια αφοσίωση καί την ίδια άγάπη. Ή Ελλάδα του 
οφείλει πολλά. Στη σορό του, άνάμεσα στά πολλά στεφάνια άπό επίσημους 
καί ανεπίσημους, φίλους καί μαθητές του, υπήρχε ένα δάφνινο στεφάνι πού 
έγραφε «Στον μεγάλο φιλέλληνα μέ εύγνωμοσύνη, ή Ρωμιοσύνη». 11 12

11. Το έργο αύτό βραβεύθηκε άπό τήν 'Ένωση Σμυρναίων τον Μάιο τοϋ 1976.
12. Rétros Charis, A vani l'Aube et attires récits, Παρίσι 1976.
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