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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Κατά Νοέμβριον του 1924 μετά τό πέρας τής συνεδρίας τής επιστη
μονικής εταιρείας αποτεινόμενος πρός με ό Πρόεδρος τής εν λόγω 
Εταιρείας κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις είπεν ότι ή προσεχής συνεδρία θά 
άφιερωθή εις τήν Μικρασιατικήν Λαογραφίαν καί με προέτρεπεν εις 
αύτήν να προσκαλέσω τούς Μικρασιάτας καθηγητάς, λογίους καί δια
νοουμένους δια να συσκεφθώμεν όλοι όμοϋ πώς θά διασωθούν ή γλώσ
σα, τα ήθη καί τά έθιμα τής Μ. ’Ασίας άπό τήν πλήρη έξαφάνισιν.

Καί πραγματικώς ή μεγάλη αίθουσα τής Σιναίας ’Ακαδημίας έπλη- 
ρώθη άπό τούς προσελθόντας Μικρασιάτας κατά τήν 317ην συνεδρίαν 
τής ’Επιστημονικής Εταιρείας τής 7 Δεκεμβρίου 1924.

Κατ’ αύτήν πρώτος λαβών τόν λόγον ό άείμνηστος καθηγητής μου 
Γ. Ν. Χατζιδάκις, πρόεδρος τής ’Επιστημονικής Εταιρείας, μετά ίε- 

σ. 2 ράς συγκινήσεως, δυσκόλως συγκρατουμένης, ώμίλησε περί τού επί 
τρισχίλια καί πλέον έτη ίσχύσαντος Μικρασιατικού πολιτισμού, όστις 
άτυχώς προ διετίας καμφθείς άπεχώρησε τής κοιτίδος αύτοΰ καί διε- 
σπάρη άνά τήν λοιπήν Ελλάδα.

’Επειδή όμως ένεκα τής διασποράς καί τής μετά τών άλλων Ελλή
νων άναμείξεως είναι προφανές ότι μέγα μέρος τού τε γλωσσικού καί 
τού λαογραφικοΰ πλούτου θά ύποστή άλλοίωσιν, πιθανώτατα δε καί 
πλήρη άπώλειαν, συνέστησεν όπως ή Επιστημονική Εταιρεία ρίψη 
τήν ιδέαν τής συστηματικής, άλλά καί άμέσου συλλογής καί μελέτης 
ού μόνον τών διαλέκτων τών λαλουμένων υπό τών άτυχησάντων Μι- 
κρασιατών Ελλήνων, άλλά καί τών ήθών καί εθίμων καί παντός γενι
κώς τού λαογραφικοΰ πλούτου χρησιμοποιουμένων άρμοδίως τών ιερέ
ων, τών διδασκάλων καί τών φοιτητών τών άνηκόντων εις τάς προσφυ- 
γικάς τάξεις.

Πρός άσφαλεστέραν δ ’ έπίτευξιν τού άνωτέρω σκοπού συνέστησεν 
όπως πλήν τής επιστημονικής εταιρείας, ής οί εταίροι διά τής πείρας 

σ. 3 καί τών γνώσεων αύτών σπουδαίως καί προθύμώς θά συμβάλωσι ό,τι 
δει, να παρακληθή ό πρεσβυγενής Μικρασιατικός Σύλλογος «’Ανατο
λή», ό εύδοκιμώτατα άπό τού 1891 εργαζόμενος καί αί όλαι Μικρασια-
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301 Γ. ΑΣΚ ΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

τικαί οργανώσεις, Σύνδεσμοι, ’Αδελφότητες, Σωματεία καί Λέσχαι, νά 
υΐοθετήσωσι τήν ιδέαν, καί νά πρωτοστατήσωσι εις τήν έπίτευξιν του 
όντως εθνικού τούτου σκοπού.

Έν τέλει έξέφρασε τήν ελπίδα, δτι διά συστηματικής διαφωτιστι- 
κής καί κοινής, όλων των ανωτέρω Μικρασιατικών δυνάμεων, εργασί
ας, ού μόνον τό κράτος θά χορηγή τό άναγκαΐον ποσόν, άλλα καί 
πλούσιοι ίδιώται θά συμβάλωσιν όντως, ώστε πολύ ενωρίς θά καταστή 
δυνατόν καί ή είς ξένας γλώσσας δημοσίευσις σειράς λευκωμάτων, δι’ 
ών θά πιστευθή καί ή άκμή του Μικρασιατικού λαού, αλλά καί ή 
μεγάλη άπώλεια πολιτισμού άνάγοντος ή μάς από των καθ’ ή μάς είς 
τούς άπωτάτους τής ιστορίας χρόνους.

Μετά τήν εύφραδή καί συγκινητικήν ομιλίαν τού σοφού καθηγη- 
τοΰ Γ. Ν. Χατζιδάκι ό κ. Π. Φωτιάδης διέλαβε περί τής χρησιμότητος 

σ. 4 τής μελέτης των διαλέκτων καί από νομικής1 άπόψεως καί συνέστησε 
τήν μελέτην των κωδίκων καί τήν συλλογήν των νομικών εθίμων.

Προσέθεσε δ’ έν τέλει ότι, προς έπίτευξιν τής επιτυχίας τού ιερού 
αύτοΰ σκοπού, δέον νά παρακληθή ό Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. 
Μελέτιος Μεταξάκης μετά τών εκ Μ. ’Ασίας έλθόντων επισκόπων, ϊνα 
τεθώσιν επί κεφαλής τής εθνικής ταύτης κινήσεως καί καθοδηγήσωσι 
τούς ιερείς νά γίνωσι κήρυκες τής σκοπιμότητος τής μελέτης τού βίου 
τών άτυχησάντων άδελφών ήμών.

Κατόπιν ό ’Αντιπρόεδρος τής ’Επιστημονικής 'Εταιρείας Σιμός 
Μενάρδος έξάρας τήν χρησιμότητα τής τοιαύτης έρεύνης συνέστησε 
τήν ϊδρυσιν Μικρασιατικού Μ ο υ σ ε ί ο υ, έν τω όποίω νά συγκεν- 
τρωθώσιν όλα τά ’Εκκλησιαστικά καί έθνικά κειμήλια τά έκ διαφόρων 
πόλεων καί Κοινοτήτων υπό τών ιερέων καί προκρίτων Μικρασιατών 

σ. 5 προσφύγων μετακομισθέντα ένταΰθα2, καί ό εταίρος κ. Άντ. Χατζής 
συνέστησε τήν χρησιμοποίησιν φωτογραφιών, κινηματογράφου, 
γραμμοφώνου προ πάντων, ούτινος καί ύπό ξένων λογίων έγένετο χρή- 
σις προς ζωντανοτέραν τών φθόγγων άνα[πα]ράστασιν.

Έν τέλει προτάσει τού Γραμματέως κ. Πέτρου Α. Φουρίκη διευ- 
θυντού τού Λαογραφικοΰ άρχείου (έν τή ’Ακαδημία) τονίσαντος, ότι

1. Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου Νομικά ίθιμα τής Δωδεκάνησου, έν Άθήναις 1926. Τήν 
μελέτην ταύτην συνιστώμεν θερμότατα καί είς τούς ήμετέρους ώς πρότυπον έπιστημονικής καί 
μεθοδικής έργασίας. ’Επίσης τού ΐδίου 6 τόμοι λαογρ. ύλικοΰ (Καρπάθου).

2. Τότε κατά τό 1927 περίπου είς τά πρώτα φύλλα του Προσφυγικοΰ Κόσμου έγράψαμεν 
σειράν μεγάλην άρθρων, δι’ ών έπροτείναμεν τήν έν τοΐς παλαιοΐς Άνακτόροις ϊδρυσιν ώς 
Μουσείου του Μεσαιωνικού καί Νέου 'Ελληνισμού συγκέντρωσιν τών προσφυγικών κειμηλί
ων, τού Βυζαντινού Μουσείου, τής Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας κτλ. Ή γνώμη 
ήμών αύτή έγένετο δεκτή, άλλα κατόπιν τά Παλαιό ’Ανάκτορα μετετράπησαν είς Βουλήν, 
Γερουσίαν καί είς διάφορα Κυβερνητικά, γραφεία.
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δεν πρέπει ούδεμία ήμέρα να παρέλθη άχρησιμοποίητος προς επίτευ
ξη» του προταθέντος ίεροΰ καί εθνικού αύτοΰ σκοπού, έξελέγη μεγάλη 
επιτροπεία άποτελεσθείσα εκ των κ.κ. Γ. Ν. Χατζιδάκι ώς Προέδρου, 
Σίμου Μενάρδου αντιπροέδρου καί των κ.κ. Γεωργ. Κ. Άσκητοπούλου 
Πρ. Έπιθεωρητοϋ των Σχολείων Σμύρνης καί ένδοχώρας, Γραμματέως 

σ. 6 Ίω. Βογιατζίδου, Π. Καλογεροπούλου Διευθυντοΰ τής Βιβλιοθήκης 
τής Βουλής καί Προέδρου τής Εταιρείας Βυζαντινών σπουδών, Γε- 
ρασ. Καψάλη, Φαίδ. Κουκουλέ, Ν. Κωνσταντοπούλου, Δημοσθ. Η. 
Οίκονομίδου, Γεωρ. Οικονόμου, Άνθ. Α. Παπαδοπούλου, Διευθυντοΰ 
τοΰ ιστορικού Λεξικού τής ’Ακαδημίας, Άλεξ. Σαρή, Ίω. Συκουτρή, 
Άντ. Χατζή, Χαρ. Χαριτωνίδου, Σοφ. Χριδαβερδόγλου-Θεοδότου καί 
Π. Φωτιάδη μελών, ήτις συνερχομένη έν καιρω θέλει καθορίσει τον 
τρόπον τής ένεργείας προς σύστασιν ιδίας «Εταιρείας προς μελέτην 
τής γλώσσης καί Λαογραφίας τοΰ Μικρασιατικού Ελληνισμού».

☆
Ή ανωτέρω Επιτροπεία πολλάκις συνελθοΰσα καί καταλλήλως 

προπαρασκευάσασα τό έδαφος συνεκάλεσε τούς Μικρασιάτας διανο
ουμένους εις κοινήν σύσκεψιν έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Φιλολ. Συλλό
γου Παρνασοΰ τή 18 Ίανουαρίου 1925, ή όποια ύπερεπληρώθη έκλε- 
κτοΰ καί πυκνοΰ κόσμου ιδία Μικρασιατών επισκόπων, ιερέων, λογι
ών, καθηγητών καί έπιστημόνων υπό τήν Προεδρίαν τοΰ Μακαριωτά- 
του Πάπα καί Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας Μελετίου Μεταξάκη.

Πρώτος ό Μακαριώτατος Πρόεδρος έκήρυξε τήν έναρξιν τής επι
στημονικής ταύτης συνεδρίας καί έχαρακτήρισε διά φράσεων συγκι
νητικών τήν ώραίαν καί άλησμόνητον χώραν, ή όποια ύπήρξε ή Πα- 

σ. 7 τρις τοΰ Μεγάλου Βασιλείου καί Γρηγορίου, τών Οικουμενικών συνό
δων καί τών Επτά Εκκλησιών τής Άποκαλύψεως, τήν ίεράν αυτήν 
χώραν, τήν διαρκώς άναζωογονουμένην καί άνακύπτουσαν. Έπήνεσε 
τήν άξιέπαινον πρωτοβουλίαν τών καθηγητών κ. Γεωργ. Ν. Χατζιδάκι 
καί Σίμου Μενάρδου καί τοΰ Μικρασ. Συλλόγου «’Ανατολή» τοΰ άπό 
1891, άπό τεσσαρακονταετίας εύδοκιμώτατα εργαζομένου διά τήν εκ
παιδευτικήν άναγέννησιν τής Μικρός ’Ασίας διά τοΰ διαπρεποΰς κα- 
θηγητοΰ τής φιλοσοφίας έν τω Έθνικω Πανεπιστήμια) κ. Μαργαρίτου 
Εύαγγελίδου καί ήδη άναλαβόντος να πραγματοποιήση τήν εύγενή 
ταύτην ιδέαν.

Μετά τό τηλαυγές πρόσωπον, τό σοφόν προοίμιον ό Μακαριώτα
τος Πρόεδρος δίδει τόν λόγον είς τον σοφόν καθηγητήν Γ. Ν. Χατζιδά- 
κιν, ό όποιος μετά δυσκολίας συγκρατών τήν συγκίνησίν του είπεν ότι 
μείζονα ή καυτά δάκρυα είναι τά παθήματα τής Μ. ’Ασίας.

Ή πατρίς προσέθεσε, τών πρώτων Ελλήνων φιλοσόφων έξεβαρ- 
βαρώθη καί δέν ακούεται έκεΐ πλέον, έν τή κοιτίδι τοΰ πολιτισμοΰ ή
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θεία ελληνική γλώσσα, κατόπιν φέρει έκ τής τρισχιλιετούς Ελληνι
κής ιστορίας διδακτικότατα παραδείγματα, ότι τάχ’ αύριον έσσετ’ 
άμεινον, επομένως δεν πρέπει να δακρύωμεν, άλλα νά δρώμεν καί θά 
σάς δείξω πώς πρέπει έπιστημονικώς καί έθνικώς νά καταρτισθή ή 

σ. 8 σοφή εργασία.
1. Νά σχεδιάσωμεν Γεωγραφικόν χάρτην, έφ’ ού νά δεικνύωνται αί 

ελληνικοί πόλεις καί κώμαι.
2. Νά έκδώσωμεν Λευκώματα τών μεγάλων κέντρων του Μικρασ. 

Ελληνισμού, ώς τών Φλαβιανών τής Καισαρείας3, του Φαναριού 
Κ/πόλεως, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τής Π. Μ. του Γένους 
Σχολής, τής Τραπεζοΰντος του Πόντου, τής Σμύρνης, τής Σίλλης κτλ.

3. Προ 45 ετών ότε έσπούδαζον έν Γερμανία ό Χοϋμεν ό διενεργή- 
σας τάς άνασκαφάς τής Περγάμου, τής σήμερον εύρισκομένης ολοκλή
ρου μαρμάρινης έν Βερολίνω (πρβλ. Πέργαμον έν Άθ. 1930 τύποις 
Μελίσσης έν σελ. 148, 169) έγραφεν ότι ό έλληνικός πληθυσμός τής 
Μικρός ’Ασίας άνέρχεται εις 2.500.000 καί έκτοτε άσφαλώς θά άνήλ- 
θεν εις 4.000.000. Έκ τούτων πόσοι διεσώθησαν σήμερον είς τάς 
άγκάλας τής Μητρός Ελλάδος; Μόλις περί τό 1.500.000.

σ. 9 Οί δέ άλλοι;... (κατά τόν άείμνηστον καθηγητήν μου Παύλον Κα- 
ρολίδην έν έπιστολή εύρισκομένη εις τά άρχεΐα τού Μικρασ. Συλλό
γου «’Ανατολή», ό πληθυσμός τής Μικρός ’Ασίας έπί τής Μεγάλης 
Ελληνικής αύτοκρατορίας άνήρχετο είς 25.000.000. Διά τών σφαγών 
καί συστηματικού έξισλαμισμοΰ κατήλθε μετά 450 έτη είς τό Δωδέκα
τον τού άλλοτε πληθυσμού πρβλ. έπίσης Μαργαρίτου Εύαγγελίδου 
'Υπόμνημα κτλ., Κ. Λαμέρα τό Μικρασιατικόν πρόβλημα, οί κρυπτο- 
χριστιανοί, ποιοι καί πόσοι οί κάτοικοι τής Μικρός ’Ασίας μετά τήν 

. άνταλλαγήν, οί διωγμοί κτλ.
4. Νά δημοσιεύσωμεν στατιστικόν πίνακα τού Μικρασ. πληθυσμού 

κατά τάς έρεύνας τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τού γεραροΰ 
Μικρασ. Συλλόγου «’Ανατολή» ό όποιος πρώτος διά τών ιερέων καί 
διδασκάλων κατήρτισε στατιστικούς πίνακας δημοσιευθέντας διά τού 
περιοδικού του «Ξενοφάνης».

5. Νά δημοσιεύσωμεν τόμους τής Μικρασιατικής Λαογραφίας έρ- 
μηνευούσης πολλά σήμερον θεωρούμενα άνερμήνευτα διότι ή έκεΐ τα-

3. Πρβλ. τό όδοιπορικόν έκ Φλαβιανών είς Σάμον του καθηγητοΰ Γεωργ. Κ. Άσκητοπούλου 
δημοσιευθέν είς τόν ’Αλύτρωτον έπί έξάμηνον 1917-18 καί είτα έπί διετίαν είς τόν Προσφυγι- 
κόν Κόσμον πλουτισθέν διά πλήρους βιβλιογραφίας 1926-27, ήδη δέ προετοιμάζει τήν τρίτην 
έκδοσίν του.

Πρώτοι οί Συνασΐται έν Κωνσταντινουπόλει έξέδωκαν έπιμελεία Ίω. Σαραντίδου (’Αρχελά
ου) τό Λεύκωμα τής Σινασοΰ μέ πολλάς εικόνας. Του αύτοϋ Ή Σινασός, έν Άθήναις 1899 
τύποις Ίω. Νικολαΐδου του έκ Ταυλουσουνίου κτλ.
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ριχευθεΐσα καί διασωζομένη γλώσσα μάς δίδει πλήρη εικόνα του ελ
ληνικού πολιτισμού (πρβλ. τόν θαυμάσιον πρόλογον του καθηγητοΰ κ. 
Δώκινς «ή ελληνική γλώσσα εν Μικρά ’Ασία» 1916).

6. Είναι ανάγκη συγγραφής επίτομου ιστορίας τοΰ πολιτισμού τής 
Μικρός ’Ασίας, διά τής όποιας θά διακηρύξωμεν ότι τα δικαιώματα 
τοΰ Ελληνισμού επί τής Μικρός ’Ασίας δεν παραγράφονται ευκόλως 

σ. 10 διά συνθηκών καί θά έπανέλθωμεν εκεί λίαν προσεχώς έκδιώκοντες 
καί πάλιν τούς προαιώνιους εχθρούς μας.

Σημ. σημειώ ότι τήν έπομένην έζήτησα παρά τοΰ σεβαστού μοι 
καθηγητοΰ Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι τό κείμενον τοΰ συγκινητικωτάτου 
καί σπουδαιοτάτου λόγου του, διά νά τόν δημοσιεύσω διά τής τότε 
έκδιδομένης «Παμπροσφυγικής» τοΰ Γεωρ. Κ. Βιολάκη. Δυστυχώς 
προηγουμένως τόν είχε ζητήσει συντάκτης τής «Εστίας», ό όποιος 
δυστυχώς τόν έχασε καί οΰτω δέν έχομεν σήμερον αυτό τό κείμενον 
τοΰ λόγου του. Άλλ’ ευτυχώς ώς Γραμματεύς τής Μεγάλης Επιτρο
πείας διά τά πρακτικά έκράτησα συντόμους σημειώσεις, τάς όποιας 
έκάστοτε ευκαιρίας διδομένης έδημοσίευσα εις τάς προσφυγικάς εφη
μερίδας.

Τρίτος άνήλθεν εις τό βήμα ό εύφραδέστατος Πρόεδρος τοΰ Μι- 
κρασιατικοΰ Συλλόγου Κωνστ. Γ. Λαμέρας ιατρός, ό όποιος εύχαρι- 
στεΐ τούς προλαλήσαντας, τών όποιων οί συγκινητικοί λόγοι έπάλ- 
λοντο υπό ύγιοΰς πατριωτισμού καί προβαίνει εις τήν έξιστόρησιν τής 
ευεργετικής δράσεως τοΰ Μικρασιατικού Συλλόγου «’Ανατολή» καί 
τοΰ μετ’ αύτοΰ συνυφασμένου Προέδρου καί ίδρυτοΰ αύτοΰ (1891- 
1924) Μαργαρίτου Εύαγγελίδου καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας εν τω Πα- 
νεπιστημίφ (πρβλ. τό πανηγυρικόν τεΰχος τοΰ Μαργαρίτου Ευαγγελί

α. 11 δου, έκδοθέν ύπό τοΰ Γεωργ. Κ. Άσκητοπούλου, Καθηγητοΰ, τό όποι
ον εξιστορεί διεξοδικώς τήν 50ετή εθνικήν καί επιστημονικήν σταδιο
δρομίαν τοΰ σοφού καθηγητοΰ).

Ή ποικίλη δέ έξερεύνησις τής Μ. ’Ασίας ύπήρξεν ό κύριος καί 
σπουδαιότατος σκοπός τοΰ Μικρασιατικού Συλλόγου «’Ανατολή» ώς 
καταδείκνυται εκ τών 7 τόμων τοΰ «Ξενοφάνους» τοΰ λαμπροΰ καί 
πολυτίμου περιοδικοΰ συγγράμματος, έν τω όποίω άπεθησαυρίσθη 
ποικίλη καί σπουδαία ιστορική, λαογραφική, άρχαιολογική καί είδη- 
σεογραφική Μικρασιατική υλη καί τών Επετηρίδων τοΰ Συλλόγου.

'Ο Μικρασιατικός Σύλλογος τήν μελέτην τής πατρίου ιστορίας 
έπετέλεσε διά τών υποτρόφων αύτοΰ καθηγητών, διδασκάλων καί ια
τρών καί δικηγόρων άνελθόντων εις 1439 έν συνόλφ.

Τέλος μετά τό ίεροδιδασκαλεΐον Σάμου καί Πάτμου ίδρυσε καί τό 
Διδασκαλεΐον τών φροεβελιανών Νηπιαγωγών έν Φλαβιανοΐς τής 
Καισαρείας ύπό τήν διεύθυνσιν τής δ. Αικατερίνης Τζωαννοπούλου 
Διευθυντρίας τήν σήμερον τοΰ Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Καλλιθέας·
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έν αύτώ επίσης εύδοκιμώτατα έδίδαξεν ό αείμνηστος καθηγητής Ζή
σης Φιλίδης. Καί τα αποτελέσματα τής δράσεως των Νηπιαγωγών, των 
διασκορπισθεισών καθ’ όλην τήν Καππαδοκίαν καί Λυκαονίαν, ύπήρ- 
ξαν επίσης καρποφόρα.

σ. 12 Προς τούτοις έχομεν καί άναρίθμητον στρατιάν επιστημόνων, οί 
όποιοι μετά τό πέρας των σπουδών αυτών απερχόμενοι εις τάς πατρί
δας αυτών, άφού άνεβαπτίζοντο είς τήν εθνικήν καλυμβήθραν του Μι
κρασιατικού Συλλόγου ώς έφοροι καί δημογέροντες εύρίσκοντο είς 
διαρκή συνεννόησιν μεθ’ ήμών διά τακτικής αλληλογραφίας καί έγέ- 
νοντο ουτω οί καλύτεροι καί εύεργετικώτεροι εθνικοί απόστολοι.

1. Θά σταλώσιν είς αυτούς ώρισμένα ερωτήματα, τα όποια θά συμ
πληρώσουν καί θά επιστρέφουν εντός τακτής προθεσμίας.

2. Θά δημοσιεύσωμεν Λευκώματα εικονογραφημένα τών 1410 Κοι
νοτήτων τών 26 Μητροπόλεων τού Οικουμενικού θρόνου. Ταϋτα δε θά 
κατατεθώσιν είς τό Συμβολαιογραφεΐον τής παγκοσμίου συνειδήσεως.

3. Τέλος αναφέρει τήν ϊδρυσιν καί λειτουργίαν τών 17 Νυκτερινών 
σχολών άνά τούς προσφυγικούς συνοικισμούς, διατελουσών ύπό τήν 
έπίβλεψιν καί τήν έπιθεώρησιν τού καθηγητού Γεωργ. Κ. Άσκητοπού- 
λου καί έχει πλήρη τήν βεβαιότητα ότι θά έξευρεθώσι αί δαπάναι διά 
τήν δημοσίευσιν τών πολυτελών εικονογραφημένων λευκωμάτων.

Μετά ταύτα έλαβον τόν λόγον 14 ρήτορες άναπτύξαντες τό θέμα 
σ. 13 τής εσπευσμένης περισυλλογής, μεθοδικής τακτοποιήσεως καί άμέσου 

δημοσιεύσεως είς ογκώδεις κοκ ομοιομόρφους τόμους τής πολυτίμου 
καί σπουδαιότατης Μικρασιατικής Λαογραφίας, τών όποιων παρατρέ
χω τούς λόγους καί τάς γνώμας, ώραιοτάτας καί πρακτικωτάτας άλλω
στε, διά να μή καταπονήσω τούς άναγνώστας μου.

Έκ τούτων δε ιδιαιτέρως άναφέρω τήν επίκαιρον καί διδακτικήν 
πρότασιν τού γερουσιαστοΰ Θεσσαλονίκης κ. Λέων. Ίασονίδου, πρ. 
'Υπουργού Προνοίας, ότι πρέπει να έκδοθή ή ιστορία τής Μικρός 
’Ασίας από τού 1453-1924 κατόπιν διαγωνισμού διά να διδάσκηται 
συστηματικώς είς τα σχολεία καί ουτω οί μαθηταί μας πάντοτε θά 
έχωσιν προ οφθαλμών ποιας περιπετείας άνεκδιηγήτους διήλθον οί 
πρόγονοί των καί δεν θά λησμονήσωσιν ούδέποτε τήν ώραίαν καί 
άλησμόνητον πατρίδα των.

*

'Η άνωτέρω σύντομος περίληψις τών πρακτικών τών δύο συνεδρι
ών έν τή ’Ακαδημία καί έν τω Παρνασω, άποτελεϊ μέρος μελέτης δη- 
μοσιευθείσης επί δεκάμηνον είς τόν «Προσφυγικόν Κόσμον» από τής 1 
’Ιανουάριου 1933.

’Επίσης παρομοία μελέτη έδημοσιεύθη είς τήν «Πρόοδον» Νέας 
σ. 14 Σμύρνης τού ιατρού Κωνστ. Γαροφαλίδου άπό 31 Μαρτίου 1935 άρ. 8,
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περιέχουσα τήν Μικρασιατικήν Στέγην καί τήν Λαογραφίαν τής Μι
κρός ’Ασίας μέχρι τής 26 Ίανουαρίου 1936 άρ. 51.

*

Έξω άπό τό στομάχι καί άπό τήν πολιτικήν.
Ή διανοητική καί καλλιτεχνική κίνησις 
μεταξύ των προσφυγικών στρωμάτων.

Με ποια μέσα θά ήδύνατο νά άναπτυχθή.
Μία έρευνα του «Προσφυγικοϋ Κόσμου».

Σειρά συνεντεύξεων του συνεργάτου του Δ. Γ. Άργυροπούλου. Ή 
γνώμη του κ. Γεωργίου Κ. Άσκητοπούλου διά τήν περισυλλογήν, 
τακτοποίησιν καί δημοσίευσιν είς ομοιομόρφους τόμους τής Μικρα
σιατικής Λαογραφίας — μόνον καί μόνον. Ό συνεργάτης προτάσσει 
προεισαγωγικώς τά έξης:

'Ο κ. Γεώργιος Κ. Άσκητόπουλος καθηγητής είναι ό ύπό τό ψευ
δώνυμον «Άρέθας Άργαΐος» τακτικός συνεργάτης τού «Προσφυγικοϋ 
Κόσμου».

Γεννήθηκε τό 1874 είς τό Φανάρι τής Πόλης καί σπούδασε επτά 
έτη είς τήν σχολήν Γαλατά (1889), στή Μ. του Γένους σχολή (1895) 
καί στή Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου ’Αθηνών (1900). Έπί 

σ. 15 15 χρόνια έχρημάτισε διευθυντής ήμιγυμνασίων ή καθηγητής Γυμνα
σίων είς Μικράν ’Ασίαν μέχρι του 1914 (Σίλλη του Ίονίου, Άμισός 
του Πόντου, “Αδανα, Νεάπολις τής Καππαδοκίας, Χαλκηδών, Νεάπο- 
λις Καππαδοκίας τό β'), οπότε τήν 8-28 Σεπτεμβρίου 1914 τό πρώτον 
κατέφυγεν πρόσφυξ είς τήν Ελλάδα διορισθείς ώς καθηγητής Γυμνα
σίων Κατερίνης, ’Εδέσσης, ’Άνδρου καί Σαλαμΐνος Μεγαρίδος. Τό 
1920-1922 άπεσπάσθη ώς ’Επιθεωρητής τών Κοινοτικών σχολών 
Σμύρνης καί ένδοχώρας, όπόθεν έγύρισε πάλιν πρόσφυξ διά δευτέραν 
φοράν, άλλα ύπό χειροτέρας συνθήκας, διότι πλήν τών άλλων έχασε 
διά παντός καί τήν πολύτιμη βιβλιοθήκη του, γεμάτη άπό 1200 περίπου 
τόμους σπανιωτάτων βιβλίων, οδοιπορικού τής Έπιθεωρήσεώς του 
καί πολυτίμων χειρογράφων.

Ό κ. Γ. Κ. Άσκητόπουλος κατά τό μακράν διάστημα τής εθνικής 
του δράσεως ώς καθηγητοϋ κτλ. συνέγραψε πλείστας οσας μελέτας 
μορφωτικού περιεχομένου, άρθρα, προγράμματα προς μόρφωσιν τών 
Ξενοφώνων πληθυσμών τής Μικρός Ασίας (τόμ. 6 καί 7 του περιοδι
κού «Ξενοφάνης»), καθώς καί μελέτας είς τάς διαφόρους εφημερίδας 
καί περιοδικά, προ πάντων είς τήν καραμανλίδικη γλώσσα διά νά φω- 
τισθώσιν οίίτω καταλλήλως οι Μικρασιατικοί πληθυσμοί Καππαδοκί
ας καί Λυκαονίας.

σ. 16 Κατήρτισε τάς «Λεκτικός άσκήσεις», τάς οποίας καί μοί ύπέδειξεν 
είς δύο ογκώδη τετράδια, προς ταχυτέραν έκμάθησιν τής Ελληνικής,
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αί όποΐαι άντιγραφεΐσαι μετεδόθησαν εις δλας τάς τουρκοφώνους κοι
νότητας.

Είσήγαγε πολλάς μεταρρυθμίσεις ώς τα συσσίτια καί τα παίγνια 
των Νηπιαγωγείων, ίδρυσε τήν Σχολικήν βιβλιοθήκην μετά δανειστι
κού τμήματος διά τούς μαθητάς καί τάς οικογένειας, ίδρυσε δύο διδα
σκαλικούς Συνδέσμους τής Μαγνησίας καί των Κυδωνιών καί περί 
τούς 25 τοιούτους Κυριών καί Δεσποινίδων, οί όποιοι Σύνδεσμοι παρέ- 
σχον άνεκτιμήτους εθνικός υπηρεσίας κατά τον Μικρασιατικόν άγώ- 
να, άποστέλλοντες προς τον μαχόμενον εθνικόν στρατόν εϊδη ρουχι
σμού, σιγάρα, γλυκίσματα, πλάκας σοκολάτας κτλ.

’Από τού 1893 διετέλεσε βιβλιοφύλαξ τής «’Ανατολής», καταρτί- 
σας πρώτος αύτός καί τό Μικρασιατικόν τμήμα τής βιβλιοθήκης, τό 
όποιον παρέσχε μέγιστον βοήθημα εις τήν Κυβέρνησιν διά τήν μελέ
την τών Μικρασιατικών ζητημάτων.

Τό 1926 έξέδωκεν εις κομψόν τόμον τάς «έορτάς τού Μικρασιατι
κού Συλλόγου “’Ανατολή”»επί τή 50δι τού Μαργαρίτου Εύαγγελίδου, 
δημοσιεύει δε εις τήν εφημερίδα μας, πλήν τών άλλων (άρθρα, μελέτας, 
Λαογραφικά, βιβλιοκρισίας κτλ.) καί τήν περίφημον Λαογραφικήν 
περιγραφήν «’Από τά Φλαβιανά τής Καισαρείας είς Σάμον», ή όποια 

σ. 17 κατά τήν γνώμην μου είναι ή πηγή πάσης γνώσεως Μικρασιατικού 
ενδιαφέροντος, μοναδικός δε καθρέφτης τής ζωής καί κινήσεως τών 
ποτέ άκμαζουσών Ελληνικών Κοινοτήτων είς Μ. ’Ασίαν.

Τόν κ. Γ. Κ. Άσκητόπουλον έπεσκέφθηκα στο σπίτι του, όπου τον 
βρήκα μέσα στο γραφείο του, έν μέσω τεσσάρων βιβλιοθηκών, πού θά 
περιέχουν 4 χιλιάδες τόμους τουλάχιστον σπανίων καί χρησίμων βι
βλίων.

Τό γραφεΐον του γεμάτο άπό διάφορα άτάκτως σκορπισμένα βι
βλία, εφημερίδες, επιστημονικά περιοδικά, χειρόγραφα κτλ., μοΰ έκα- 
μεν έντύπωσιν Σπουδαστηρίου σοφού μέ τόν πλούτον του είς έντυπα, 
άλλά καί μέ τήν κλασσικήν του άταξίαν καί μέ. τήν ήσυχίαν του τήν 
γεμάτη μυστήριο. Κι δλον αύτόν τόν βιβλικόν κολοσσόν ό κ. Γ. Κ. 
Άσκητόπουλος σαν άνατόμος είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, ή σαν 
άνήσυχος έξερευνητής, ή διψασμένος φυσιοδίφης, τόν ερευνά μέρα 
νύχτα μ’ ένα ζευγάρι ματογιάλια.

Τού ζητώ νά μέ συγχωρήση διότι τού ταράσσω τήν μυστηριώδη 
γαλήνην τού σπουδαστηρίου του καί τού γνωστοποιώ τόν σκοπόν τής 
έπισκέψεώς μου. ’Εκείνος γεμάτος εύχαρίστησι καί εύπροσηγορία εί
χε τήν καλωσύνη νά μοΰ πή...

«Προσφυγικός κόσμος» 
άρ. 210 τής 19 Φεβρ. 1933, ή γνώμη τού Γ. Κ. Άσκητοπούλου.
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σ. 18 Εις τήν «Φωνήν του Έθνους» τοΰ φίλου δικηγόρου Εύδοκίμου 
Δουρμούση έδημοσίευσα τα πρώτα 7 άρθρα περί τής Μικρασιατικής 
Λαογραφίας από τής 15 Ίαν. 931.

☆
Ταύτοχρόνως έδιδα καί τά πορτραΐτα των ποιητών άπό τής 15 

’Απριλίου 931 - μέχρι τής 1 ’Ιουνίου 1938 εις τήν «Φωνήν τοΰ 
Έθνους».

☆
Εις τήν «Φωνήν τοΰ Έθνους» έδημοσιεύθη καί τό πορτραϊτο Γε- 

ωργ. Κ. Άσκητοπούλου άρ. 11 ’Ιουνίου 1931

☆
άναδημοσιευθεΐσαν άπό τήν Έκατοντ. τής ελληνικής παλιγγενεσίας, 
ή όποια καί περιέχει τό Πιστοποιητιίόν τοΰ Μικρασιατικοΰ Συλλόγου 
«’Ανατολή» 1900-1914 με τάς ύπογραφάς Μαργαρίτου Εύαγγελίδου καί 
Παντ. Κοντογιάννη περί τής ’Εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας μου.

' ☆

Άνεδημοσίευσα τά ώς άνω άρθρα μου περί τής Μικρασιατικής 
Λαογραφίας ύπό νέαν ολως μορφήν β' 24 Φεβρ. 1938 εις τά «Ποντιακά 
φύλλα» 1924-1938.

☆
Έκτος αυτών κατά τά έτη 1924-1950 είς τόν «Προσφυγικόν κό

σμον» με τήν υπογραφήν μου Άρέθας Άργαΐος έδημοσίευσα απειρίαν 
Λαογραφικών άρθρων.
«ή βιβλιογραφία μου» Γ. Κ. Άσκητόπουλος

Ν, Σμύρνη 21 Μαΐου 1952

Σημείωμα Μέλπως Μερλιέ για τό 'Υλικό Γ. Άσκητόπουλου

Πρωτοβουλία τοΰ Ν. Χατζιδάκη έγιναν μερικές προσπάθειες στά 1924-5 
για να διασωθεί όσο τό δυνατόν ό μικρασιατικός πολιτισμός.

Έγιναν μεγαλοπρεπείς Επιτροπές· άλλα νομίζω ότι δέν κατέληξαν σέ 
συμπεράσματα.

Πολλές σκέψεις μοΰ προκαλοΰν οι 17 σελίδες τοΰ κ. Άσκητόπουλου. 
Αισθάνομαι συγκίνηση καί μαζύ πικρή απογοήτευση.

Συγκίνηση, γιατί βλέπει κανείς ότι ό Χατζιδάκης κατανόησε άμέσως τήν 
ανάγκη αυτής τής σταυροφορίας. Πικρή μελαγχολία γιατί Πανεπιστήμια,
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καθηγητές καί επιστήμονες, υστέρα άπό συνεδριάσεις, λόγους, προτάσεις 
καί αποφάσεις, δέν καταλήξανε σε τίποτα.

'Ο Χατζιδάκης είχε δει πλατύτερα απ’ όλους. Ζήτησε νά μελετηθούν τά 
διαλεκτικά ιδιώματα. Νά σχεδιαστεί χάρτης όπου νά φαίνονται οί ελληνικές 
πόλεις καί κώμες, καί πολλά άλλα καλά καί χρήσιμα.

’Αλλά, ένώ μίλησαν για διαλεκτικά ιδιώματα, για τόμους λαογραφίας 
πού θά έπρεπε νά βγουν, δέν έγινε ούτε λόγος για τούς θεματοφύλακες τής 
παράδοσης, για τούς πρόσφυγες, γιά τούς άνθρώπους. Σκέφθηκαν όμως νά 
στείλουν ερωτηματολόγια στή «στρατιά έπιστημόνων» πού είναι άπό τή 
Μικρασία.

Δυσάρεστη πολύ είναι καί ή ατμόσφαιρα τής «έθνικοφροσύνης» όπως 
τήν περιγράφει ό καλός κ. Άσκητόπουλος: «ή πατρίς έξεβαρβαρώθη».γιατί 
δέν ακούεται ή ελληνική γλώσσα- πώς θά ξαναπάμε πίσω- οί προαιώνιοι 
εχθροί.

Πότε, Θεέ μου, θά γίνομε όλοι άνθρωποι καί συνάνθρωποι.
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