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ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΜΕΡΛΙΕ

τής Επετηρίδας αύτής είχε συγκεντρώσει άφθονο ύλικό πού ύπελόγιζε νά κα
λύψει πάνω άπύ 300 σελίδες. ΤΗταν μιά εργασία πού είχε πάντα μεγάλη επι
θυμία νά γίνει καί πού δέν πρόφτασε νά την ίδεί νά πραγματοποιείται. Παρε- 
κάλεσα το νέο Διευθυντή τοϋ Κέντρου καί παρόντα στη συνεδρίασή μας αυτή 
κ. Άποστολόπουλο — ή ύπόδειξη τοϋ όποιου γιά τή θέση αυτή άπύ τον Μερλιέ 
ήταν ή τελευταία του προσφορά στο Κέντρο — νά φροντίσει γιά τή συντομότε
ρη δυνατή έκδοση τοϋ Α'. τεύχους τοϋ περιοδικού με τά στοιχεία καί το διά
γραμμα τής ύλης όπως έχουν γίνει άπύ τον Μερλιέ.

’Αλλά καί ή Έκθεση τοϋ Κ.Μ.Σ. γιά τον τελευταίο Μικρασιατικό Ελληνι
σμό, πού έγινε στο Πνευματικό Κέντρο τοϋ Δήμου Αθηναίων τήν άνοιξη τοϋ 
1974 καί χαρακτηρίστηκε ώς ή κορυφαία άπύ όλες τις έκδηλώσεις Μνημοσύ
νης πού έγιναν γιά τά 50 χρόνια άπύ τή Μικρασιατική Καταστροφή, είναι άπο- 
κλειστικό έργο τοϋ άείμνηστου Μερλιέ, άσύγκριτη προσφορά άγάπης στό Κέν
τρο Μικρασιατικών Σπουδών, καί τή μνήμη τοϋ Μικρασιατικοΰ Έλληνισμοΰ. 
Δεκαοχτώ μήνες μόχθου καί έφευρετικότητας κατανάλωσε ό Όκτ. Μερλιέ 
γιά νά έτοιμάσει τήν ’Έκθεση αυτή, όπου ή άγάπη, ή φαντασία, ή καλαισθη
σία καί τό οργανωτικό πνεύμα του πέτυχαν, μέ τόν πλοΰτο τών εκθεμάτων καί 
τήν καλαίσθητη σύνθεσή τους, νά παρουσιάσουν κατά ένα τέλειο καί έντυπω- 
σιακό τρόπο τή ζωή καί τήν ιστορία τοϋ Τελευταίου Μικρασιατικοΰ Ελληνι
σμού. Μέ τήν ’Έκθεση έγινε εύρύτερα γνωστή σε όλο της τόν όγκο, τό βάθος 
καί τήν ποιότητα ή μακρόχρονη άθόρυβη έργασία πού έχει συντελεστεί στό 
Κ.Μ.Σ. καί στήν οποία έχει τόσα προσφέρει ό άείμνηστος Όκταβ. Μερλιέ.

Καί είχε πολλά άκόμη, παραπολλά καί μεγάλα, νά προσφέρει σάν δημιουρ
γικός πνευματικός καί ήθικός άνθρωπος ό Όκτάβιος Μερλιέ καί οχι μόνο στό 
Κ.Μ.Σ. καί τό Μικρασιατικό Ελληνισμό άλλά στήν Ελλάδα γενικά. Δυστυ
χώς έπαψε πιά νά υπάρχει.

Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ό Μικρασιατικός Ελληνισμός, όλη 
ή Ελλάδα θά θυμοΰνται πάντοτε τόν Όκτάβιο Μερλιέ μέ άγάπη, σεβασμό κι 
ευγνωμοσύνη».

ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΜΕΡΛΙΕ 

Ό άνθρωπος και τό έργο του
τοϋ Φ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ

Τό Σάββατο, 24 ’Ιουλίου 1976, πέθανε στήν ’Αθήνα, σέήλικία 79 έτών, ό Γάλ
λος Φιλέλληνας, ό ιστορικός Διευθυντής τοϋ Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών 
καί ισόβιος ’Αντιπρόεδρος τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Octave 
MERLIER.

Γεννήθηκε στό Ρουμπαί, πόλη τής Βόρ. Γαλλίας, στά 1897. Εκεί, στή γε
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ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΜΕΡΛΙΕ

νέτειρά του, έμαθε τά πρώτα γράμματα- στα 1908 εγκαταστάθηκε οικογενεια
κό") ς στο Παρίσι, δπου εξακολούθησε τις εγκύκλιες σπουδές του στο περίφημο 
Λύκειο Henri IV. Στα 1915 πήρε το Baccalauréat κλασικής Φιλολογίας καί 
Φιλοσοφίας. Άλλα πρίν άπό ένα χρόνο είχε ξεσπάσει ό Α' Παγκόσμιος Πό
λεμος καί ό Octave Merlier διακόβει τ'ις σπουδές καί, εθελοντής, κατατάσσε
ται στο στρατό, το Γενάρη τοϋ 1916. 'Ο ίδιος σημειώνει πώς «γνώρισε το κα
μίνι του Verdun, τοϋ Chemin des Dames, τής γραμμής Χίντεμπουργκ». Σέ 
μιά άπο τ'ις μάχες αύτές τραυματίστηκε καί τιμήθηκε μέ το παράσημο τοϋ πο
λεμικού σταυροΰ μέ φοίνικα καί μέ μνεία στην ήμερήσια διαταγή τής μονάδας 
του.

Ό πόλεμος τέλειωσε. 'Ο Octave Merlier γράφτηκε στη Φιλολογική Σχολή 
τής Σορβόννης το 1919 - 1920. Ταυτόχρονα παρακολουθούσε μαθήματα στήν 
École Pratique de Hautes Études. Ακούσε τή διδασκαλία διάσημων Γάλ
λων σοφών, άνάμεσα στούς οποίους του A. Meillet, του Vendryès καί τοϋ 
Hubert Pernot. Στά 1923 είχε πετύχει, υστέρα άπο σκληρές πάντοτε έξετά- 
σεις, τον τίτλο τοϋ Agrégé de Grammaire- τότε γνωρίστηκε μέ τή Μέλπω 
Λογοθέτη, πού δίδασκε ώς βοηθός τοϋ Pernot τή νεοελληνική γλώσσα, καί 
παντρεύτηκαν. Το ζεύγος Μερλιέ έ'κτοτε αρχίζει τή μεγάλη πνευματική του 
πορεία καί θ’ άφιερώσει δλες του τις δυνάμεις στήν άνάπτυξη τών έλληνογαλ- 
λικών σχέσεων ή 'Ελλάδα για το Μερλιέ θά γίνει ή δεύτερη πατρίδα του.

Ή ύψηλή πνευματικότητα τοϋ Octave Merlier θά έκτιμηθεί πολύ νωρίς- 
γερά καταρτισμένος στά άρχαϊα έλληνικά, έ'γινε άπο το 1921 δεχτός ώς μέλος 
τής Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών, ένώ δέκα χρόνια άργότερα (στά 1931 ), 
άνακηρύσσεται μέλος τής όνομαστής Γλωσσικής Εταιρείας τοϋ Παρισιού. 
Κοντά δμως στον Η. Pernot πραγματοποιεί τή γνωριμία του μέ τή σύγχρο
νη Ελλάδα, τή γλώσσα της καί τον πολιτισμό της. Κι έκεΐνο πού θά γίνει άρ
γότερα ένα άπο τά μεγάλα του «πάθη», ν’ άναβιώσει, μαζί μέ τή γυναίκα του, 
το Μικρασιατικόν Ελληνισμό, έχει βαθειές τις ρίζες του μέσα στήν ψυχή του. 
Ό ίδιος σημειώνει: «Τά γεγονότα τής Μ. ’Ασίας μέ είχαν συγκινήσει πρωτύ
τερα στο Παρίσι, τό 1922, μόλις έγινε ή καταστροφή. Τότε, στο Νεοελληνικό 
’Ινστιτούτο, μπροστά στον καλό μας δάσκαλο, τόν Hubert Pernot, ακόυσα 
άπό τρεις Έλληνίδες — οί δυο ήταν άπό τή Σμύρνη (...) καί ή τρίτη άπύ τήν 
Κύπρο — ακόυσα τόν πιο σπαραχτικό θρήνο γιά τόν έλληνισμό πού είχε δολο
φονηθεί- γιά τήν προδοσία τών Μεγάλων Δυνάμεων- γιά τό θάνατο εκατοντά
δων χιλιάδων άνθρώπων πού είχαν σκοτωθεί, κρεμαστεί, πολλοί μάλιστα εν
ταφιαστεί ζωντανοί- γιά τις κατεστραμμένες πολιτείες- γιά τό σβύσιμο μέσα 
στό αίμα πολιτισμού χιλιάδων έτών».

Μ’ αύτόν τόν ψυχικόν εξοπλισμό έρχεται, τρία χρόνια υστέρα άπό τή μικρα
σιατική τραγωδία, στά 1925, στήν Ελλάδα, ώς Καθηγητής τοϋ Γαλλικού 
’Ινστιτούτου. Δέν έ'ρχεται νά διδάξει μόνο τή γαλλική γλώσσα καί τό γαλλικό
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πολιτισμό- ή δράσή του είναι εύρύτερη. Θέλει ν’ άποκαταστήσει τις κλονισμέ
νες σχέσεις ανάμεσα στους δυο λαούς, τον Ελληνικό καί το Γαλλικό. Καί τον 
κλονισμό αυτόν τον διαπιστώνει ό Μερλιέ τούς πρώτους κι δλας μήνες άπύ τον 
έρχομό του, το καλοκαίρι του 1925. Στο Τηγάνι της Σάμου πού έχει πάει, θ’ 
άκούσει άπύ ενα τσαγγάρη γιά τούς πρόσφυγες πού έχουν έρθει άπύ την ά- 
πέναντι δχθη, γιά τή δυστυχία τους καί τις συμφορές τους: «Έχασαν δ,τι εί
χαν» θά υπογραμμίσει ό άπλός συνομιλητής του- «παιδιά, έγγόνια, δλο το βιός 
τους. Καί τά οστά των προγόνων τους. Καί την άγάπη τους στή Γαλλία». «'Η 
Γαλλία, συνεχίζει ό τσαγγάρης άπευθυνόμενος στο Μερλιέ, μάς έγκατέλειψε 
κι έπειτα μάς πρόδωσε- πούλησε δλο το πολεμικό της υλικό της Συρίας στον 
Κεμάλ-Πασά. Μάς άρνήθηκε τά πολεμοφόδια πού θά μάς έπέτρεπαν νά νική
σουμε στην άντεπίθεση». 'Ο άκροατής του άπλοΰ αύτοΰ Σαμιώτη αίσθάνθηκε 
δχι μόνο την άλήθεια γιά το ρόλο της έπίσημης Γαλλίας άλλά καί τή βαθύτα
τη πικρία του ελληνικού λαού άπέναντί της κι ορκίστηκε νά έπανορθώσει, δσο 
θά περνούσε άπύ το χέρι του, το κακό πού είχε προκαλέσει ή πατρίδα του στον 
μικρό αυτόν τόπο μέ τά «μυθικά ονόματα». "Ετσι, στόχος της διδαχτικής, της 
έπιστημονικής καί δποιας άλλης δραστηριότητάς του στάθηκε ν’ άπαλείψει τή 
βαθειά εκείνη πικρία καί ν’ άποκαταστήσει τις φιλικές σχέσεις άνάμεσα στην 
Ελλάδα καί τή Γαλλία. 'Ο ίδιος, άλλωστε, ήταν αύτόπτης μάρτυρας των πε
λώριων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών καί ήθικών προβλημάτων πού 
άντιμετώπιζε ή Ελλάδα μετά τήν ήττα τού 1922 καί τήν τραγωδία τού μικρα
σιατικού Ελληνισμού.

** *

Ή δράση τού Octave Merlier στην Ελλάδα ή γιά τήν Ελλάδα μπορεί νά 
διακριθεΐ σέ δυό περιόδους- ή πρώτη, άπό τό 1925 - 1941 καί ή δεύτερη άπό 
τό 1945 - 1976. Τό 1925 έρχεται, δπως είπαμε, ως ό «πρωτεύων» Καθηγητής 
τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου καί θά παραμείνει σ’ αύτό τό ρόλο ώς τό 1938, ο
πότε θά ονομαστεί ό «διευθύνων» τού ’Ινστιτούτου. Στό διάστημα αύτό έφτα- 
πλασιάζονται οί μαθητές τού ’Ινστιτούτου καί τών σχολών της Alliance fran
çaise (άπό 500 γίνονται 3.400). Τό 1930, μέ νόμο, γιά τόν όποιο εργάστηκε 
άποφασιστικά, δημιουργήθηκε καί λειτουργεί έκτοτε ειδικό τμήμα μόρφωσης 
Ελλήνων Καθηγητών τής Γαλλικής γλώσσας (Cours Spécial). Κατά τήν ί
δια περίοδο επεξεργάστηκε, μέ τή συνεργασία καί άλλων, μέθοδο γιά τή διδα
σκαλία τής Γαλλικής γιά'Έλληνες μαθητές. Παράλληλα, συντελεί στή συγγρα
φή διδαχτικών εγχειριδίων γιά τήν εκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας. Τό 1930, 
ή Μέλπω Μερλιέ οραματίζεται τή διάσωση τής ιστορίας καί τού πολιτισμού 
τού ξεριζωμένου γιά πάντα μικρασιατικού έλληνισμοΰ καί ιδρύει τό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών. Στό Κέντρο αύτό ό Μερλιέ βλέπει τήν ικανοποίη
ση τής πληγωμένης συνείδησής του καί ή συμβολή του στή στερέωσή του καί
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στή δημιουργική έργασία του είναι γι’ αυτόν έκπλήρωση υπέρτατου χρέους.
'Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος βρίσκει το Μερλιέ διευθύνοντα του Γαλλικού 

’Ινστιτούτου· επιστρατεύεται έπί τόπου στην ’Αθήνα καί άπό τό Νοέμ
βριο του 1940 είναι ό μυστικός άντιπρόσωπος τής ’Ελεύθερης Γαλλίας στήν 
Ελλάδα. Το Maio του 1941 πιάστηκε άπο τούς Γερμανούς Ναζήδες καί φυλα
κίστηκε στοΰ Άβέρωφ. "Υστερα άπο λίγο άποφυλακίστηκε καί πέτυχε νά ξα- 
ναλειτουργήσει το ’Ινστιτούτο καί τά Γαλλικά θρησκευτικά σχολεία. Ή άντι- 
ναζιστική όμως δράση του καταγγέλθηκε στήν Κυβέρνηση του Vichy, πού τον 
έπαψε άπο τή θέση του. Πιάστηκε κατόπιν καί οδηγήθηκε εξόριστος στο Au- 
rillac (Αύγουστος 1941 ). ’Εκεί στο Aurillac, βρίσκει τήν εύκαιρία νά δου
λέψει τή διατριβή του πάνω στή γλώσσα τοΰ 4ου Εύαγγελίου, χωρίς νά παρα
λείψει τή συμμετοχή του στήν ’Αντίσταση κατά του Ναζισμού- άναδείχτηκε 
μάλιστα μέλος τής ’Επαρχιακής ’Επιτροπής ’Απελευθέρωσης τοΰ Cantal καί 
διηύθυνε τις επιχειρήσεις γιά τήν άπελευθέρωση τοΰ Aurillac (’Ιούνιος 1944). 
Το Νοέμβριο τοΰ ίδιου χρόνου, παραιτήθηκε άπο τήν έπιτροπή άπελευθέρω- 
σης τοΰ Cantal, πήγε στο Παρίσι καί έθεσε τον εαυτό του στή διάθεση τοΰ 
Υπουργείου των ’Εξωτερικών τής Γαλλίας, πού τον άποκατέστησε στά κα- 
θήκοντά του στο Γαλλικό ’Ινστιτούτο τής ’Αθήνας. Τον ’Ιούλιο τοΰ 1945 ό 
Octave Merlier καί πάλι στήν ’Αθήνα καί στήν Ελλάδα, πού είχε βγει άπο 
τήν τριπλή κατοχή, τήν καθολική άντίσταση κατά των καταχτητών καί υπέρ 
τών συμμάχων, καί τούς εσωτερικούς σπαραγμούς, γιά τούς οποίους δεν είναι 
άνεύθυνοι οί σύμμαχοι.

*
* *

*0 Μερλιέ τώρα έχει ονομαστεί Διευθυντής τοΰ Γαλλικοΰ ’Ινστιτού
του τής ’Αθήνας· είναι πιά διδάκτωρ Φιλολογίας μέ τήν κύρια διατριβή του, 
«το 4ο Εύαγγέλιο» καί τή συμπληρωματική του «ό Παπαδιαμάντης», ενώ 
ταυτόχρονα είναι καί ό άγωνιστής τής Γαλλικής ’Αντίστασης. Το Φιλελληνι- 
κό του πάθος έκδηλώνεται στή δεύτερη αύτή περίοδο ποικιλότροπα. Κατορ
θώνει ν’ άποσπάσει υποτροφίες γιά "Ελληνες πνευματικούς άνθρώπους (’Επι
στήμονες, Καλλιτέχνες κ.ά. ), μολονότι καί ή Γαλλία, τον πρώτο καιρό μετά 
τήν άπελευθέρωσή της, δοκίμαζε πολλές δυσκολίες. Στήν επιτυχία τής προσπά- 
θειάς του αύτής συνέβαλε καί ό υποδιευθυντής τότε Ροζέ Μιλλιέξ, έμπνευ- 
σμένος κι αύτός φιλέλληνας. "Ετσι, ένας σημαντικός άριθμός άνθρώπων, πού 
ίσως δέν θά είχαν ποτέ τή δυνατότητα νά σπουδάσουν στο Παρίσι, έφτασαν 
εκεί τό Γενάρη τοΰ 1946, χάρη στή βοήθεια τοΰ Octave Merlier. Μερικοί 
άπό αύτούς έμειναν στή Γαλλία καί λαμπρύνουν τήν Επιστήμη καί τό πνεύ
μα της, όπως οί Ν. Σβορώνος, Κορνήλιος Καστοριάδης, ό Γ. Κανδύλης, ό Κου- 
λεντιανός, ό Μπρίκας, ό ’Ιωάν. Ξενάκης, ό’Άρης Προβελέγγιος, κ.ά., ένώ πολ
λοί γύρισαν στήν Ελλάδα μέ άρτια έπιστημονική κατάρτιση καί πλαισίωσαν
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τά ’Ανώτατα Πνευματικά 'Ιδρύματα καί άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Πέρα άπο το γεγονός αύτό, ό Μερλιέ πετυχαίνει την πλήρη αύτονομία τοϋ 

Γαλλικού ’Ινστιτούτου, στο όποιο εντάσσονται σάν παραρτήματα του δλα τά 
τμήματα πού συντηρεί ή Alliance française. Καί τά παραρτήματα αύτά, 
«πνευματικές παρουσίες της Γαλλίας στην Ελλάδα», όπως ό ίδιος θά τά χα- 
ραχτηρίσει αργότερα, λειτουργούν μέ "Ελληνες Καθηγητές τής Γαλλικής, δι
πλωματούχους του Cours Spécial. Tò 1960 έχουν δημιουργηθεΐ καί λειτουρ
γούν 32 παραρτήματα τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου σ’ δλη την Ελλάδα- άπ’ αύ
τά 12 στην ’Αθήνα καί 20 στίς έπαρχίες, μέ δεκάδες χιλιάδες μαθητές. Γιά το 
συντονισμό τής εργασίας των παραρτημάτων καί γιά τήν εφαρμογή των κα
λύτερων μαθόδων διδασκαλίας τής γλώσσας, ό Μερλιέ οργάνωσε, άπο το 1946 - 
1959, έξη Συνέδρια. Παράλληλα έδημιούργησε άνώτερες τάξεις Λυκείου, πού 
προετοίμαζαν γιά το Γαλλικό baccalauréat, καθώς καί τμήματα πανεπιστη
μιακά πάνω στά ’Αρχαία Ελληνικά, τά Λατινικά, τη Γαλλική Φιλολογία, 
τήν 'Ιστορία, τή Φιλοσοφία, τήν Ψυχολογία καί τήν Παιδαγωγική.

Στή δεύτερη αύτή περίοδο ό Μερλιέ φτάνει στο άπόγειο τής δραστηριότη- 
τάς του. Δημιούργησε ολόκληρο τυπογραφικό συγκρότημα καί καθιέρωσε σει
ρά εκδόσεων τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου. 'Ίδρυσε το «Δελτίο ελληνικής άναλυ- 
τικής βιβλιογραφίας», πού συνεχίζει νά έκδίδεται, κάτω άπο τή διεύθυνση τού 
Νεοκλή Κουτούζη, ώς σήμερα. 'Ως τά 1960, ή σειρά εκδόσεων τού Γαλ. ’Ιν
στιτούτου αριθμούσε περισσότερο άπο 120 τόμους. ’Οργάνωνε άκόμη διαλέ
ξεις, καλώντας Γάλλους καί "Ελληνες πνευματικούς άνθρώπους, καθώς καί 
’Εκθέσεις- ιστορική θά μείνει στον πνευματικό χώρο τού τόπου μας ή Έκθεση 
Σολωμοΰ.

Ποτέ, δμως, ό Μερλιέ δέν ξεχνά το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών- ζών- 
τας δίπλα στή Μέλπω Μερλιέ άπο τότε πού το ίδρυσε, παρακολουθεί μέ πάθος 
τή λειτουργία του, τίς έρευνές του καί τά άποτελέσματά τους. "Οταν οΐκοδο- 
μήθηκε το μεγάλο μέγαρο τής οδού Σίνα, βρέθηκε χώρος γιά νά το στεγάσει. 
Οί εκδόσεις του, μολονότι άποτελοΰσαν ξεχωριστή σειρά, φροντιζόντουσαν άπο 
τά τυπογραφεία τού ’Ινστιτούτου καί μέ δαπάνες του. Προσπάθησε άκόμη νά 
ένσωματώσει το Κ.Μ.Σ. στο Γαλλικό ’Ινστιτούτο ύπο τον δρο νά μή φύγει 
ποτέ άπο τήν Ελλάδα- το σχέδιο δμως αύτό τελικά προσέκρουσε σέ τυφλή 
άρνηση καί δέν πραγματοποιήθηκε.

'Ο Octave Merlier έργάστηκε ώς ό ούσιαστικύς Διευθυντής τού Γαλλικού 
’Ινστιτούτου τής ’Αθήνας άπο τον έρχομό του στήν Ελλάδα το 1925 ώς το 
1961, άσχετα αν τυπικά ονομάστηκε στά 1945. ’Από τή συνεχή αύτή ύπηρε- 
σία του έξαιροΰνται βέβαια τά 4 χρόνια τού Β' Παγκόσμιου Πολέμου καί τής 
Κατοχής (1941 - 1945). Σ’ δλα αύτά τά 32 χρόνια τής δράσης του δέν λοξο
δρόμησε άπο τον κύριο στόχο του: το πλάταιμα καί το βάθαιμα τών σχέσεων 
άνάμεσα στίς δυό χώρες καί στούς λαούς τους- στάθηκε ό άκούραστος άλλά
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καί ό ιδιότυπος πρεσβευτής τής Γαλλίας μέσα στο χώρο τοϋ Ελληνικού λαού.
Το 1961 ό Μερλιέ άνακλήθηκε άπό τή θέση τοϋ Διευθυντή τοϋ Γαλλικού 

Ινστιτούτου τής ’Αθήνας καί γύρισε στη Γαλλία, οπού διορίστηκε Καθηγητής 
τής Νεοελληνικής Γλώσσας καί Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο τοϋ Aix-en- 
Provence. Ώς το 1971 πού έργάστηκε ώς Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Aix δεν ξέφυγε από το σκοπό του. "Αν στήν Ελλάδα άγωνιζόταν νά επεκτεί
νει τήν έκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας καί τή γνωριμία τοϋ γαλλικοΰ πολι- 
τισμοΰ, στή Γαλλία έκανε το αντίστροφο' πάλευε νά διαδώσει τή νεοελληνική 
γλώσσα καί νά κάνει προσιτό το νεοελληνικό πολιτισμό στο γαλλικό κοινό. 
Καί πραγματικά, μέ τή συνεργασία καί άλλων νεοελληνιστών, το Πανεπιστή
μιο τοϋ Aix-en-Provence ύπήρξε άπο τά μεγάλα κέντρα διδασκαλίας τής 
νεοελληνικής γλώσσας καί τοϋ νεοελληνικοΰ πολιτισμοΰ στο γαλλικό έδαφος.

"Οταν τό 1971 πήρε τή σύνταξή του, προτίμησε νά ζήσει τά υπόλοιπα χρό
νια τής ζωής του στή δεύτερή του πατρίδα, στήν Ελλάδα, άφιερώνοντας κάθε 
του δραστηριότητα γιά τήν προκοπή τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
πού είχε γίνει στο μεταξύ Νομικό πρόσωπο Ίδιωτικοΰ Δικαίου. *Η "Εκθεση 
τοϋ έ'ργου τοϋ Κ.Μ.Σ., πού έ'γινε στήν ’Αθήνα στο Πνευματικό Κέντρο τοϋ 
Δήμου ’Αθηναίων, ύπήρξε δική του έ'μπνευση κι έκτέλεση.

*
* 1C

Ό Μερλιε ήταν άκούραστος άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα καί έξαίρετος ορ
γανωτής- ήξερε νά διαλέγει τούς συνεργάτες του, πού μέ τή σειρά τους πραγμα
τοποιούσαν τις εμπνεύσεις, τις ύποδείξεις, τις ιδέες τοϋ Διευθυντοΰ. Άλλοιό- 
τικα θά ήταν άδύνατο νά έ'βγαζε σέ πέρας έ'να τόσο μεγάλο καί πολυσύνθετο 
έ'ργο. Γιατί δέν είναι ή διδαχτική, ή διοικητική, ή έκπολιτιστική δραστηριότη- 
τά του, πού καί μόνες αύτές θά μπορούσαν νά τον έξαντλήσουν' ταυτόχρονα 
δούλευε έπιστημονικά. Καί ή άλλη μεταφραστική του δράση άποτελεϊ σημαν
τικό κεφάλαιο τής προσωπικότητας τοϋ Μερλιέ. ’Από τό 1930 ώς τό 1960, 
τά προσωπικά του δημοσιεύματα, έπιστημονικά καί φιλολογικά, είναι 56. 
"Οταν προσθέσουμε κι’ έκεΐνα πού άκολούθησαν ώς τό 1973 ξεπερνούν τά 60.

Τά πρωτότυπα δημοσιεύματα τού Μερλιέ σέ μια πρώτη κατάταξή τους 
μπορούν νά διακριθοΰν σέ δυό κατηγορίες: σέ γλωσσικά καί σέ φιλολογικά. 
Στά γλωσσικά του δημοσιεύματα είναι επηρεασμένος άπό τό δάσκαλό του, τόν 
Hubert Pernot. Ούτε όμως ό χώρος ούτε καί ή περίσταση επιτρέπουν μιά 
λεπτομερειακή άναγραφή όλων τών δημοσιευμένων εργασιών τού Ο. Merlier. 
Παραθέτουμε μερικές, ίσως τις πιό βασικές, γιά νά φανεί καί μιά άλλη, πολύ 
σπουδαία πλευρά τής άνεξάντλητης δραστηριότητάς του. Καί πρώτα-πρώτα, 
τις γλωσσικές:
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1. «Σημείωμα πάνω σε δυό χωρία του 4ου Ευαγγελίου» δημοσιευμένο στο
B. C. Η.3 1930.

2. <('Η άντικατάσταση τής δοτικής μέ τή γενική στη νεοελληνική γλώσσα», 
στό B.C.H., 1931.

3. «Σύ λέγεις, OTt βασιλεύς είμυ> (’Ιωάν. 18 - 37), στή R.E.G.4, 1933.
4. «Όνομα καί έν όνόματι», στο 4ο Εύαγγέλιο, στή R.E.G., 1934.
5. Το 4ο Εύαγγέλιο, Aurillac, 1942, 136 σελ. Πρόκειται γιά μιά 

εισαγωγή στο 4ο Εύαγγέλιο του Ίωάννου καί μετάφρασή του στά γαλλικά 
άπύ ελληνικό κείμενο.

6. Το 4ο Εύαγγέλιο- Γενικότητες· το πρόβλημα του 
Ίωάννου. Είναι ή κύρια διδακτορική του διατριβή πού υποστήριξε το 
Μάη τοΰ 1945, λίγο πρίν έρθει στήν ’Αθήνα.

Σημειώνουμε, έξάλλου, μερικές άπύ τίς φιλολογικές του έργασίες.
1. 'Η σύγχρονη ’Αθήνα, έκδ. Belles Lettres, 61 σελ. (1930).
2. «Ένας μεγάλος ελληνας ποιητής, ό Κωστής ΙΙαλαμάς», στή Revue de 

renseignement français hors de France, 1930. Στο μελέτημά του ό συγ
γραφέας μεταφράζει στά γαλλικά 5 ποιήματα τοϋ Παλαμά, πού ακολουθούν
ται μέ ένα σημείωμα βιογραφικύ καί βιβλιογραφικό τοΰ ποιητή.

3. «Παπαδιαμάντη, Ανέκδοτα γράμματα» (στά έλληνικά), 
Άθήναι έκδ. Σιδέρη 1934. Δημοσιεύονται 185 άνέκδοτα γράμματα τοΰ Πα- 
παδιαμάντη, γραμμένα μεταξύ 1871 καί 1910.

4. «'Η Ελλάδα τοΰ 1934», στή Revue de Paris, 1934. Περιγράφει το έλ- 
ληνικό κράτος καί τον ελληνισμό άπό τό 1830 - 1934. Τήν οικονομική της κα
τάσταση στά 1934· τήν εσωτερική καί τήν εξωτερική της πολιτική, γιά νά 
καταλήξει στό συμπέρασμα τοΰ Θουκυδίδη.

5. Δεκαπέντε γαλλικά γράμματα τοΰ Βαλαωρίτη, 
έκδ. Γαλλικού ’Ινστιτούτου, 1956. Πρόκειται γιά δημοσίευση ανεκδότων γραμ
μάτων τοΰ Βαλαωρίτη, των οποίων προηγείται εισαγωγή.

6. Μελέτη γιά τό εγκώμιο τοΰ Φώσκολου καί γιά 
τά τελευταία ιταλικά ποιήματα τοΰ Σολωμοΰ, έκδ. 
Γαλ. Ίνστ. 1957. Άναφέρεται στήν έξέλιξη τής σκέψης τοΰ Σολωμοΰ άπό τόν 
"Υμνο στήν ’Ελευθερία ως τόν Πορφυρά.

’Ενδιαφέρον είναι καί τό μεταφραστικό έργο τοΰ Ο. Merlier- είναι δεμένο 
μέ τήν ίδια του τήν προσωπικότητα καί τόν βαθύτατο φιλελληνισμό του. Καί 
είναι άναμφισβήτητο ότι οί μεταφράσεις του, πάντοτε έγκυρες, έκαναν γνωστή 
στό εύρύτερο γαλλικό κοινό τή νεοελληνική λογοτεχνία. ’Αναφέρουμε μερικές:

1. Σκιάθος, τό ελληνικό νησί. ’Έκδ. Belles Lettres, 1945, 384 σελ.

3. Bulletin de Correspondance Hellénique.
4. Revue des Études Grecques.
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Μεταφράζονται 7 νουβέλλες του Παπαδιαμάντη, άνάμεσα στις όποιες ή «Φό- 
νισσα» καί «το ’Όνειρο στο Κύμα». Το έργο του αυτό παρουσιάστηκε ώς συμ
πληρωματικό στήν κύρια διατριβή του «τό 4ο Εύαγγέλιο» πού υποστήριξε, 
όπως έχουμε άναφέρει, τό Μάιο τοϋ 1945.

2. «Μερικά ποιήματα τοΰ Κωστή Παλαμά», στό περιοδικό Les Balkans, 
1934. Μεταφράζει 5 ποιήματα τοΰ Παλαμά άπό τή συλλογή του «’Ίαμβοι καί 
’Ανάπαιστοι».

3. Ό όρκος τής Στυγός, εκδ. Γαλ. ’Ινστιτούτου 1946. Μετά
φραση 5 ποιημάτων τοϋ Α. Σικελιανοϋ, με μια εισαγωγή γιά τόν ποιητή καί 
τή φιλοσοφία του.

4. 'Η ’Ασκητική. Salvatores Dei, τοΰ Ν. Καζαντζάκη. 
Έκτος άπό τή μετάφραση όλου τοΰ Βιβλίου, ό Merlier έκανε μιά εισαγωγή 
γιά τή φιλοσοφική σκέψη τοΰ "Ελληνα συγγραφέα.

’Αναφέρουμε άκόμη τις εργασίες, πού μποροΰν νά χαρακτηριστούν Φιλολο
γικές. Είναι ό Κατάλογος τής ’Έκθεσης Σολωμοΰ, τόμος 
μέ 238 σ., καί όΤελευταίος Ελληνισμός τής Μ. ’Ασίας- 
τό τελευταίο αυτό βιβλίο, έκδοση τοΰ Κ.Μ.Σ. τοΰ 1974, τιμήθηκε με τό «Μη- 
τσόρειο Βραβείο» έκ μέρους τής Ένώσεως Σμυρναίων τό Μάιο τοΰ 1976.

’Αξίζει άκόμη ν’ άναφέρουμε ότι κάτω άπό τήν επίβλεψή του ομάδα Γάλ
λων μαθητών του στό Aix-en-Provence μετέφρασε στά Γαλλικά τήν Ελλη
νική ’Έκδοση τής 'Ιστορίας τής Βυζαντινής λογοτεχνίας 
τοΰ K. Krumbacher. ’Εκεί, στό Aix, ίδρυσε άκόμη τό περιοδικό Νεοελ
ληνικές Μελέτες, πού ό 5ος τόμος έκυκλοφόρησε τό 1975.

Ό Octave Merlier είναι άπό τις σπάνιες φιλελληνικές προσωπικότητες πού 
έ'ταξαν σκοπό τής ζωής τους νά κάνουν γνωστή τή σύγχρονη Ελλάδα καί τόν 
πολιτισμό της στούς συμπατριώτες τους άλλά καί τό αντίστροφο. Τά μεγάλα 
του διοικητικά χαρίσματα καί ή άνεξάντλητη δραστηριότητά του, έπιστημονι- 
κή, λογοτεχνική, μεταφραστική δεν σημάδεψαν παρά αυτό τό μοναδικό 
στόχο. Γι’ αύτό καί θά μείνει ό ξεχωριστός Γάλλος Φιλέλληνας, πού ή προσφο
ρά του στήν άνάπτυξη τών σχέσεων Ελλάδας - Γαλλίας δεν μπορεί άκόμη νά 
άποτιμηθεϊ στις διαστάσεις πού τής ταιριάζουν.
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Μέλπω ΛΟΓΟΘΕΤΗ - ΜΕΡΛΙΕ 
Ίδρύτρια καί Διευθύντρια Κ.Μ.Σ.
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