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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥΡΓΟΥΤΗ 
ΣΤΗ ΜΕΛΠΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΑΒΙΟ ΜΕΡΛΙΕ

Χαλκηδών τη 10η ’Ιουνίου 1949

’Αγαπητή κυρία Μερλιέ
Βεβαιώ επιστολήν μου (αεροπορικώς) τής 4 παρόντος. Σήμερον σάς 

στέλλω τα ονόματα των πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων (μόνον των καθα- 
ρώς ή άναμίξ μετά των τούρκων κατοικουμένων χριστιανικών) τής επαρχίας 
Καισαρείας. Παρέλαβον καί ονόματα Μονών, διότι υπάρχουν τοποθεσίαι, αί 
όποΐαι, νομίζω ότι, θά βοηθήσουν τό ’Ινστιτούτο μας διά τήν χαρτογραφίαν. 
Εις άλλο μου γράμμα θά σάς στείλω τής επαρχίας Ίκονίου.

Τάς σημειώσεις αύτάς τάς έλαβα άπό ένα Καραμανλήδικο βιβλίο «Μονή 
Φλαβιανών» συγγραφέν είς τα 1898 υπό του Ίωάννου Ή. Κάλφογλου καί 
τυπωθέν έν Σταμπούλ. Τό βιβλίον έχει 597 σελίδες, με τό έδάνεισεν ένας 
’Ανατολίτης Νιγδαΐος (δυστυχώς ούτε τό πουλεΐ ούτε τό χαρίζει εις τό ’Ιν
στιτούτο μας). Έγώ θά πάρω έν συντομία δ,τι, κατά τήν Ιδέαν μου, θά μάς 
χρησιμεύση. Ό συγγραφεύς, δστις ήτο διευθυντής καί συντάκτης τής έφη- 
μερίδος «’Ανατολή», λέγει κάπου δτι πολύ ώφελήθη άπό τό σπάνιον καί 
δυσεύρετον βιβλίον, Γεωγραφία τών έπαρχιών Καισαρείας καί Ίκονίου του 
Πατριάρχου Κυρίλλου. Προσθέτει δέ δτι τότε δέν ήμπόρεσε να τό εύρη παρά 
μόνον εις τόν έν τή Πόλει διαμένοντα τότε κ. ’Αβραάμ Χουδαβερδόγλου, 
δστις τοΰ τό είχε δανείσει.

Ώστε, άγαπητή κυρία Μερλιέ, πάλιν σείς θά λάβετε τον κόπον να υπάγε
τε είς τόν κύριον Α. Χουδαβερδόγλου.

Τά σέβη μου είς τόν άγαπητόν κύριον Ό. Μερλιέ.
Μετ’ αγάπης πατρικής καί έκτιμήσεως 

X. Τουργούτης

Χαλκηδών τή 20ή ’Ιουνίου 1949
Πολύ άγαπητή κυρία Μερλιέ

Πήρα καί διάβασα μέ πολλήν εύχαρίστησιν καί χαράν τό υπό ήμερομη- 
νίαν 10 ύπερμεσούντος γράμμα σας, τό όποιον μ’ έφερε τόν καθαρόν καί 
ζωογόνον άέρα τοΰ Φροντιστηρίου μας, τοΰ Φροντιστηρίου, δπου έργαζόμε- 
θα ύπό τήν γλυκεΐαν διεύθυνσίν σας ώς αδελφοί μέ μεγάλην εύχαρίστησιν. 
Τουλάχιστον έγώ τήν ήμέραν τοΰ Φροντιστηρίου τήν θεωροΰσα ώς ήμέραν 
χαράς, οίν είχαμε Φροντιστήριον καθημερινώς, θά τό έθεωροΰσα άτομικώς
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δι’ έμέ ώς ήμέρα εργασίας- εύχάριστον καί καθήκοντος, διότι θ’ απασχολού
σα τό πνεύμα μου τό δαμασθέν καί σκληρά δοκιμασθέν άπό τήν Μοίραν, διά 
των άλλεπαλλήλων φαρμακερών ποτηρίων, τα όποια μ’ έπότισεν άπό τήν 
μικρόν μου ήλικίαν άπορφανίσασά με εις ήλικίαν 7-8 ετών άπό πατέρα καί 
μητέρα, προϊόντος του χρόνου άπό 5 αδέλφια, υιόν έτοιμαζόμενον διό τό 
εκεί Πανεπιστήμιου, γυναίκα καί τελευταίως κόρην, τήν όποιαν άπεκατέ- 
στησα εκεί, ή όποια χάρηκεν ώς νύμφη μόνον 5 μήνας καί μετά 10 μήνας άπό 
τήν πανδρειάν της μέ τήν άρπαξεν ό Χάρος καί μέ άφήκε κατάμονου. Όπως 
έγραψα καί εις τήν καλήν κυρίαν Καλλιόπην Μπουγιούκου, τής όποιας 
άνέξεσα πληγήν μή έπουλωθεϊσαν καί τήν παρακαλώ ας μέ συγχωρήση. Θεέ 
μου, ποϋ έφυγα, συγγνώμην, κυρία Μερλιέ, έρχομαι εις τό ποθητόν μοι 
γράμμα σας, μέ τήν έπίσημον ύπόσχεσιν, ότι του λοιπού καί είς τά γραφόμε- 
νά μου καί είς τήν έμφάνισίν μου θά παρουσιάζομαι μέ τό σύνηθες προσω
πείου μου.

Έωρτάσατε τά πρώτα σας γενέθλια είς τάς 18 Μαΐου, δηλ. περιμείνατε να 
φύγω έγώ καί ύστερα να ξεφαντώσετε! Άπό τούς άλλους συνεργάτας τό 
περίμενα, όχι όμως άπό σάς, καλή μας κυρία Μερλιέ!!
«Καί στις 9, ύστερα άπό ένα πολύ πλούσιο σέ δουλειά φροντιστήριο, ήπιαμε 
μπύρα καί φάγαμε μεζέδες...». Σάς εύχομαι μέ δλην τήν καρδιά μου νά εορτά
ζετε τά γενέθλια τού Φροντιστηρίου επί πολλών έτών περιόδους έν άκρα 
υγεία. Πότε τό Φροντιστήριο δέν ήτο πλούσιο σέ δουλειά; διότι εργάζεται 
μεθοδικώτατα ύπό τήν ήπιαν μέν άλλα σταθερόν διεύθυνσίν σας. Τό χέρι σας 
είναι μέν γυναικείο, άλλ’ είναι σταθερό, γνωρίζει νά κράτη τούς ήνίας καί νά 
όδηγή τούς συνεργάτας σταθερώς εις τό τέρμα. Τό «κάμετε, παρακαλώ δελ
τίο διά τό τάδε ή τάδε ζήτημα» είναι ό άκρογωνιαΐος λίθος τού οικοδομήμα
τος τού Φροντιστηρίου. Ό,τι γίνεται, γίνεται μέ γνώσιν καί φρόνησιν καί 
όχι είκή καί ώς έτυχε. Επειδή δέ παν τό άνθρώπινο έχει τάς άτελείας του, μέ 
τήν παραγγελίαν σας «γράψατε, παρακαλώ, τον πληροφορητήν καί τήν διεύ
θυνσίν του» προσπαθείτε τό κατά δύναμιν ν’ άποφύγητε τά άνθρώπινα λάθη. 
Μή νομίσητε, άγαπητή κυρία Μερλιέ, ότι σάς κολακεύω, όχι, γράφω δ,τι 
αισθάνομαι καί δ,τι παρηκολούθησα κατά τό όλιγοχρόνιον διάστημα, κατά 
τό όποιον μέ έθεωρήσατε άξιον διά νά συνεργασθώ καί έγώ.
«Τό Φροντιστήριο μ’ έκπλήσσει ώρες-ώρες μέ τή γρήγορή του εξέλιξη». 
Προ πολλοΰ ένόησα, κυρία Μερλιέ, δτι τό Φροντιστήριο θά έλάμβανε γρή
γορη εξέλιξη υπό τήν δεξιάν σας διεύθυνση άλλα γεννάται τό σπουδαιότατο 
ζήτημα, δτι είσθε σχεδόν μόνη. Παντού είναι άναγκαία ή παρουσία σας. 
Έχετε άπόλυτον άνάγκην μονίμων συνεργατών, άλλά παρουσιάζεται τό μέ- 
γα καί φοβερόν ζήτημα, τό οικονομικόν, διά τό όποιον τό Κράτος δέν είναι 
είς θέσιν νά έλθη άρωγόν, διότι έχει νά έπουλώση πληγάς αίμασσούσας. 
Δυστυχώς οί ίδιώται καί πλούσιοι Άνατολΐται, δέν είναι είς θέσιν νά έννοή- 
σουν τήν σπουδαιότητα τής έργασίας, ή όποια γίνεται είς τό Φροντιστήριον 
καί ή όποια εργασία εκτός τής σπουδαιότητός της έχει καί τό έπεΐγον, διότι 
ή γενεά ή οποία θά τροφοδοτήση τό έργον τού Φροντιστηρίου, σύν τώ
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χρόνω σβύνεν καί ή νέα δεν είναι δυνατόν να βοηθήση, διότι καί δεν γνωρί
ζει το παρελθόν καί αν έχη άμυδράν αύτοϋ μνήμην, δεν τήν συγκινεΐ. Τα 
βιβλία, τά όποια έξεδόθησαν άπό τό Φροντιστήριον έπρεπε έως τώρα να 
γίνουν άνάρπαστα καί μάλιστα να έγένετο άνάγκη καί δευτέρας έκδόσεως, 
άλλα οί πλούσιοί μας άγωνίζονται να γίνουν πλουσιώτεροι!
Όταν μου έλθουν τά βιβλία, βεβαίως θά ζητήσω συνέντευξιν άπό τόν Πα
τριάρχην, ό όποιος ευτυχώς σάν νά εύρίσκεται άκόμη εις τήν ’Αμερικήν, 
δέχεται καί επισήμους καί άσήμους ίδιώτας. Διά τό πρόγραμμα, τό όποιον 
άκολουθεΐ, κανείς κατά ώρας δεν είναι εις θέσιν νά μέ διαφώτιση. Όλοι 
είναι εφεκτικοί.

Δεν έγνώριζα ότι ή Δις Σοφία Άναστασιάδου είναι μόνιμη. Έκ πρώτης 
όψεως φαίνεται δραστήρια, τουλάχιστον αυτό δείχνει ή κατατομή τοΰ προ
σώπου της καθώς καί ή ευχαρίστηση, μέ τήν όποιαν καπνίζει, σάν ό καπνός 
νά τήν έμπνέη καί νά ξεκουράζη τό μυαλό της, άλλά που νά φθάση μόνον 
ένας μόνιμος, ό Θεός νά φωτίση τόν Πατριάρχην μας καί νά κάμη μίαν 
γενναίαν χειρονομίαν. "Αν καί είς τήν προηγουμένην μου σάς είχα γράψει 
ότι θέλω τήν προμήθειαν, τώρα σάς γράφω έπισήμως καί άμετακλήτως ότι 
παραιτούμαι πάσης προμήθειας!

Καλώς ώρισε καί ό πολύτιμος κύριος Άνδρεάδης ώς συνεργάτης. Πρέπει 
νά εύρύνωμε τό δωμάτιο τοΰ Φροντιστηρίου, άλλως είς τό δωμάτιον εκείνο 
θά είσχωρήση ό νόμος του άδιαχωρήτου.

Ό κύριος Χρυσοχοΐδης, δεν ήξεύρω άν είναι έκεΐνος πού είχε χαράξει 
καί ένα χάρτην τής Μ. ’Ασίας, αν είναι εκείνος, νομίζω ότι γνωριζόμεθα, 
καλώς ώρισε κι εκείνος.
«Παιδί έπαιζα στο Φανάρι...». Σήμερα τό Φανάρι, πού θυμάσθε μικρή, αν τό 
διήτε, δεν θά τό γνωρίσετε, πήρε μίαν χροιάν εντελώς άλλοίαν «Θοΰ, Κύριε, 
φυλακήν τώ στόματί μου» είθε ό Θεός νά πραγματοποιήση τάς ελπίδας τής 
νέας γενεάς.

Θά ήτο εύχής έργον ό άγαπητός Κωστάκης ν’ άποσπάτο είς τό Λεξικόν 
τής ’Ακαδημίας, διότι τοΰ άξίζει καί συνάμα θά σάς ήτο πολύτιμος συνεργά
της καί θά σάς άνακούφιζεν άπό τήν ύπερβολικήν εργασίαν, ή όποια είναι 
καί πολύ βαρεία καί σάς χρειάζεται ένα πρόσωπον ικανόν, δραστήριον, 
έμπιστον, έχον γνώσιν τής σπουδαιότητος τής θέσεώς του, άξιον νά σάς 
άντιπροσωπεύση κατά τήν άπουσίαν σας, ή όποια άπουσία θά είναι πάλιν 
διά τό καλόν τοΰ Φροντιστηρίου καί τοΰ ’Αρχείου.

Θεωρώ πολύ δύσκολον νά μαζεύσουμε καί άπό εδώ δελτία άπό τούς Καπ- 
παδόκας. Ή Πόλις είναι άχανής μέ τόν Βόσπορον καί τά Νησιά της καί 
ιδιαιτέρως τώρα τό καλοκαίρι, οπότε οί δυνάμενοι νά μάς βοηθήσουν είναι 
σκορπισμένοι. Θά δοκιμάσω.

'Υπάρχουν εδώ ’Οργανώσεις καί Σύλλογοι, άλλ’ όλα έχουν σκοπόν οι
κονομικόν, νά βοηθήσουν δηλ. τά Νοσοκομεία καί τά άλλα φιλανθρωπικά 
καί άγαθοεργά ιδρύματα, τά όποια υποφέρουν άκόμη. Καί τό σωματεΐον τών 
διδασκάλων κοπιάζει διά τήν καλυτέρευσιν τήν οικονομικήν τών διδασκά
λων.
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Μέ τιμςί καί μέ κολακεύει διά τής άγάπης του ό κύριος Μερλιέ. Εΐσθε 
ζευγάρι ταιριαστό, ό υψιστος νά σάς φυλάττη άπό βάσκανον όμμα καί νά 
ζήσετε μαζί ως βαθύ γήρας έν ύγείμ, άγάπη καί όμονοίμ. Τόν εύχαριστώ διά 
τούς θερμούς χαιρετισμούς του, του σφίγγω θερμότατα καί έγκάρδια τό χέρι. 
Είναι Γάλλος, δστις τιμμ τήν πατρίδα του μέ τήν εύγενή του φυσιογνωμίαν 
καί τούς λεπτούς του τρόπους, είναι δε συνάμα στολισμός διά τήν Ελλάδα, 
τήν όποιαν άγαπμ έξ ίσου μέ τήν πατρίδα του. Νά μάς ζήση!

Ταχυδρομικός καί συστημένο σάς έστειλα (10-6-1949) γράμμα μέ δελτία 
διά τήν έπαρχίαν Καισαρείας, έχω έτοιμα δελτία καί διά τήν έπαρχίαν Ίκο- 
νίου, τα όποια έπίσης θά σάς στείλω. Δέν περιέμενα νά σάς τά φέρω, διότι αί 
υποθέσεις μου ίσως νά μέ κρατήσουν έδώ περισσότερον καιρόν καί κυρίως 
έκ φόβου μήπως σχηματίσητε τήν ιδέαν ότι ευρισκόμενος έδώ, ξέχασα τό 
άγαπητό μου Φροντιστήριο. Όπως σάς έγραψα, εις αύτά τά δελτία είχον ύπ’ 
όψιν ένα Καραμανλήδικο βιβλίο «Ή Μονή των Φλαβιανών». Είμαι τής 
ιδέας ότι ό συγγραφεύς τάς πληροφορίας, τάς όποιας μάς δίδει διά τάς δύο 
αύτάς έπαρχίας, τάς πήρεν άπό πηγάς πραγματικός.

’Αγαπητή κυρία Μερλιέ, σάς σφίγγω τό χέρι μετά πραγματικού θαυμα
σμού καί έκτιμήσεως

X. Τουργούτης

Χαλκηδών τή 8η ’Ιουλίου 1949

Πολύ άγαπητή κυρία Μερλιέ,
Βεβαιώ επιστολήν μου συστημένην τής 10 ’Ιουνίου μέ δελτία διά τήν 

έπαρχίαν Καισαρείας καθώς καί τής 20 τού ίδιου, όπου έγραφα ιδιαιτέρως 
καί διά τούς άγαπητούς συνεργάτας τού Φροντιστηρίου.

Τώρα έρχομαι ν’ άπαντήσω εις τό γράμμα σας τής 16 ’Ιουνίου.
Τά βιβλία τά πήρα άπό τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν, όχι άπό τό Γαλλικόν 

Προξενεΐον, καί τά παρέδωκα εις τόν προς δν όρον. Βεβαίως περιμένετε μέ 
άνυπομονησίαν τό άποτέλεσμα, όπως τό περιέμενα καί έγώ. ’Απαντώ μέ τό 
«ήττημαι καί τήν ήτταν όμολογώ» τού Γρηγορίου εις τόν «Περί Τερωσύνης» 
λόγον του. Ό Πατριάρχης μέ έδέχθη μέ μεγάλην εύχαρίστησιν, μέ φίλησε 
κατά τήν συνήθειάν του εις τό μέτωπον, όπως συνηθίζει εις τούς άνδρας, 
τούς άσπαζομένους τήν δεξιάν του, άνέγνωσε μέ προσοχήν τό γράμμα σας, 
εύχαριστήθη διά τά βιβλία, έπήνεσε τό έργον τού ’Ινστιτούτου, μέ είπεν ότι 
άγαπή πολύ τήν λαογραφίαν, είναι όμως πολυάσχολος καί δέν ήμπορεΐ νά 
προπαγανδίση διά τό έργον μας εις τήν Τουρκίαν μεταξύ τών πλουσίων 
Μικρασιατών άφ’ ένός μέν διότι είναι πολύ λεπτή ή πολιτική σχέσις μεταξύ 
Τουρκίας καί 'Ελλάδος, είδατε ότι έν παραμικρόν έπεισόδιον ποδοσφαιρι
κόν πόσας διαστάσεις έλαβε, έχω νά σκεφθώ πολλά ζητήματα οικονομικής 
φύσεως διά τούς ιερείς, οί όποιοι σχεδόν πένονται, διά τά Σχολεία, τά Φι
λανθρωπικά Καταστήματα κλπ. Προκειμένου διά τόν Φαρασόπουλον, διά 
τόν όποιον ξανά τόν υπενθύμισα, μέ είπεν ότι τόν έγνώρισεν, ότι είναι άρκε-
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τά εύκατάστατος, άλλ’ δτι μέχρι τοΰδε δεν έδειξε κανέν ένδιαφέρον διά 
τοιαΰτα ζητήματα, συνέστησε δε να του στείλωμε ένα βιβλίον διά τά Φάρασα 
καί πιθανόν να φιλοτιμηθή άφοΰ πρόκειται διά τήν πατρίδα του, συνάμα δέ 
με ύπεσχέθη ότι θά άπαντήση εις τό γράμμα σας. Άσπασθείς τήν δεξιάν του 
καί έκ μέρους σας έφυγα σκεπτόμενος κατ’ ιδίαν ότι ή τουρκική παροιμία 
«akul yaçta deyil baçta» = τά μυαλά δεν είναι στήν ήλικία είναι στο κεφάλι, 
παντού καί πάντοτε έχει τό κύρος της καί αληθεύει. Είς έν άπό τά φροντιστή
ριά μας (δεν ενθυμούμαι τήν ήμερομηνίαν) εγώ έπρότεινα ν’ άποταθώμεν είς 
τον Πατριάρχην καί σείς είπατε ότι «τώρα εκείνος έχει τόσα πράγματα νά 
σκεφθή» καί είχατε μέγα δίκαιον. Ή άλήθεια είναι ότι τά έπιχειρήματά του 
είναι πραγματικός σοβαρά προκειμένου περί προπαγάνδας μεταξύ πλουσίων 
διά Πδρυμα ευρισκόμενον είς τήν Ελλάδα καί ότι πράγματι τά οικονομικά 
των διαφόρων φιλανθρωπικών εύρίσκονται όχι είς καλήν κατάσταση καί 
προς τόν σκοπόν τούτον ίδρύθησαν διάφοροι σύνδεσμοι καί σύλλογοι πρός 
ένίσχυσιν αυτών οίκονομικώς. ’Αλλά, υπάρχει έν άλλά, ήμποροΰσεν ό Πα
τριάρχης νά κάμη μίαν χειρονομίαν δι’ ήμάς, νά μάς ένισχύση άτομικώς, 
διότι, όπως διαδίδεται έδώ, είναι πολύ πλούσιος, είναι μέτοχος είς τήν ’Αμε
ρικήν πολλών επιχειρήσεων. Φαίνεται καί άπό τόν τρόπον, με τόν όποιον 
ζή. Προσκάλεσεν είς τραπέζι τόν Νομάρχην καί Δήμαρχον τής Πόλεως (έδώ 
ό Νομάρχης καί Δήμαρχος είναι ό ίδιος) καί άλλους σπουδαίους Τούρκους. 
Πράγμα πρωτάκουστον δι’ ένα Πατριάρχην. Δεν ελπίζω, αγαπητή κυρία 
Μερλιέ, νά σχηματίσετε τήν ιδέαν ότι έξετέθημεν είς τόν Πατριάρχην δι’ 
αυτό τό ζήτημα. Ημείς ζητήσαμε, εκείνος δέν μάς έδωκε, ή μισή ντροπή 
δική μας καί ή μισή δική του, όπως λέγει ό λαός, καί οί Τούρκοι έχουν 
άλλην παροιμίαν «isteyenin bir yüzü kara, vermiyenin iki yüzü» = όποιος 
ζητεί, έχει τήν μίαν παρειάν του μαύρην καί όποιος δέν δίδει, τάς δύο του 
παρειάς.

Ναί, γνωρίζω πολύ καλά, κυρία Μερλιέ, ότι κουράζεσθε πολύ έργαζομέ- 
νη ύπερανθρώπως, άλλά τί νά γίνει; έκ μέρους όλων τών συνεργατών μία 
εύχή έν ένί στόματι καί μια καρδίμ, ό Θεός νά σας δίδη υγείαν καί μακροημέ- 
ρευσιν πρός χαράν όλων εκείνων, οί όποιοι σάς αγαπούν. Δέν ήξεύρω, αν 
ύπάρχη κανείς, ό όποιος νά σάς έγνώρισε καί νά μή σάς άγάπησε, καί πρός 
όφελος τού Φροντιστηρίου. Είναι πράγματι άξιοθαύμαστος ή μέθοδος μέ τήν 
όποιαν έργάζεσθε. Τώρα καταλαμβάνω διατί επιμένετε είς μερικάς λεπτομέ
ρειας. Καρδία γυναικεία, άλλά χέρι στιβαρό καί κατάλληλο διά νά διευθύνη 
τό πηδάλιο καί νά όδηγήση τό πλοίο εις τόν ποθητόν λιμένα. Ό Θεός σάς 
έδωκε καί αντάξιον σύζυγον, βάσκανον όμμα νά μή σας εύρη.
«Μή παραλείψετε νά διηγηθεΐτε όπου δει...» Δυστυχώς δέν ήτο καί δέν είναι 
δυνατόν νά γίνη, άν μέ άξιώση ό Θεός καί συναντηθώμε, τότε θά ήμπορέσω 
νά σάς έξηγήσω τό ζήτημα καί έλπίζω νά μέ δικαιώσετε.
Όταν λάβω γράμμα σας, ότι έλάβατε τά δελτία μου περί τής έπαρχίας Και
σαρείας, θά σάς στείλω καί τά περί τού Ίκονίου, έκτος άν τό θεωρήσητε 
περιττόν.
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Τα σέβη μου εις τον αγαπητόν κύριον Μερλιέ, περί του οποίου λόγου γινομέ
νου, ό εδώ καθηγητής τής Φιλολογίας κύριος Καραγιάννης, τον έχαρακτή- 
ρισεν ώς πραγματικός Κύριον καί έτσι είναι.
Χαιρετισμούς εις τούς συνεργάτας μας.

Μέ άγάπην όσην καί έκτίμησιν 
X. Τουργούτης

Πόλις τή 1η Αύγούστου 1949

Πολύ άγαπητή κυρία Μερλιέ,
Βεβαιώ αποστολήν (συστημένην) Χάρτου τής Τουρκίας καθώς καί επι

στολήν μου επίσης συστημένην (19 καί 20 παρελθόντος) περιέχουσαν καί 
δελτία τής Επαρχίας Ίκονίου.

Δεν μπορώ να σας έκφράσω τήν χαράν τήν όποιαν ήσθάνθην, όταν είδα 
εις τό γράμμα σας τής 16 ’Ιουλίου ότι «ό υψηλός επιστολογράφος σας είχε 
τήν καλοσύνην να γράψει στον κύριον Φαρασόπουλον στήν ’Αμερική συ- 
νιστώντας αυτόν να βοηθήση καί νά έπέλθη αρωγός εις τό ήμέτερον έργον». 
Τό αψευδές στόμα τού Κυρίου ήμών «Αιτείτε καί δοθήσετε ύμΐν, ζητείτε καί 
εόρήσετε, κρούετε καί άνοιγήσετε ύμΐν» (Ματθ. Ζ' πργρ. 7) έφάνη καί εις 
αυτήν τήν περίστασιν. Ημείς ζητοΰμεν όχι διά τό άτομικόν μας συμφέρον, 
αλλά διά νά κάμωμε κάτι καλόν, κάτι τό ωφέλιμον, ό υψηλός επιστολογρά
φος έγραψεν, ας έλπίσομεν εις τόν Ύψιστον ότι θά φωτίση τον Φαρασόπου
λον νά νιώσει τήν σημασίαν τού έργου μας. Ναί, άς έλπίσωμεν είς τόν 
'Ύψιστον «Τοΐς άγαπώσι τόν Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν» λέγει ό ’Από
στολος τών εθνών Παύλος γράφων προς τούς Ρωμαίους (Η' πργρ. 28). Καί 
ήμεΐς άγαπόντες τόν Θεόν καί έλπίζοντες εις αύτόν έργαζόμεθα. Σείς ή ιδία 
ομολογείτε δτι άρχίσατε τό έργον καί έπωμίσθητε τόσον βαρύ φορτίον άνευ 
ούδεμιάς άρωγής καί βοήθειας, καί όμως τό έργον προοδεύει καί θά προοδεύ- 
ση, σύν Θεώ. Πώς ήλθεν ή αρωγή τού ενός εκατομμυρίου φράγκων; Βεβαίως 
τή ένεργεία τού καλού μας κυρίου Μερλιέ, άλλα καί μέ τήν φώτισιν τού Θεού 
τής Γαλλικής Κυβερνήσεως. Ό Θεός νά μή μάς άξιώση νά ζητήσωμε κάτι 
διά τόν εαυτόν μας, ώς έλεημοσύνην, όταν πρόκειται διά τό κοινόν καλόν, 
όπως πολύ σωστά καί σοφά γράφετε «καθόλου, μά καθόλου δέν στενοχωρέ- 
θηκα διά τό διάβημά μας...».
Πολύ άγαπητή κυρία Μερλιέ, όταν μέ γράφετε «σάς εύχαριστώ... καί για 
τούς κόπους πού κατεβάλετε», είλικρινώς σάς γράφω ότι έντρέπομαι. Τί 
είναι οί δικοί μου οί κόποι τό νά πάρω βιβλία άπό τή Γαλλική Πρεσβεία καί 
νά τά παραδώσω εις τόν Υψηλόν έπιστολογράφον, άπέναντι τών ίδικών σας 
κόπων καί προσπαθειών; Μέ αύτά τά κυνικά καύματα κάνετε τρις τής έβδομά- 
δος φροντιστήρια, δέχεσθε τόσους συνεργάτας, έπεξεργάζεσθε τήν έργασίαν 
τού καθενός, σχεδόν άπαρνεΐσθε τάς κοινωνικός σας υποχρεώσεις, ιδιαιτέ
ρως έχετε τήν φροντίδα τής χαρτογραφίας, θυσιάζουσα, όπως μέ γράφετε, 
τήν προσωπική σας δουλειά —τήν βυζαντινήν μουσικήν— καί άπέναντι
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όλων τούτων μέ άναφέρετε για τούς κόπους τούς δικούς μου! Επαναλαμβά
νω δτι έντρέπομαι καί, αν δεν έγνώριζα τήν χρυσήν σας καρδιά καί τήν 
είλικρίνειάν σας, θά σάς έγραφα ότι μέ περιπαίζετε!

Διά το χωριό Κενάταλα είναι σχεδόν άδύνατο εις τον σημερινόν Τόπ 
χανέ νά εύρεθή παροικία Κεναταλαλήδων, άλλως τε τώρα δύτοί θά είναι 
άνταλλάξιμοι καί θά εύρίσκονται έκεΐ.'Σήμερον δλαι αί χριστιανικοί συνοι- 
κίαι μετεβλήθησαν είς τουρκικός. Έπί τής εποχής μου 1914-1934 εις τό 
Κοντοσκάλι (Κούμ καπού) υπήρχε μία μόνον τουρκική οικογένεια καί τώρα 
έγέμισεν άπό τούρκους. Τό ίδιο καί είς τάς άλλας συνοικίας. Στο Σταυροδρό
μι σπανίως ήκούετο ή τουρκική γλώσσα καί τώρα παντού ακούετε νά ομι
λούν τουρκικά. Τό Φανάρι γέμισεν άπό τούρκικες, λαζικές οικογένειες. Τό 
σπουδαίο Καζίνο Κήλ-μπορνοΰ, τό τής Μυτιλήνης, δπου ημείς οί φοιτηταί 
τής Μ.Γ. Σχολής έμάθαμε τούς ευρωπαϊκούς χορούς καί μπιλιάρδο, δεν ύφί- 
στανται πλέον καί οί σημερινοί δεν γνωρίζουν ούτε τα οικόπεδά των! Στο 
κέντρο τής ’Ορθοδοξίας, στό Πατριαρχείο, τάς Κυριάκός πόσοι νομίζετε δτι 
χριστιανοί παρευρίσκονται είς τον Πατριαρχικόν Ναόν; Έάν δέ κατά τάς 
επισήμους έορτάς καθώς καί ώρισμένας ήμέρας, καθ’ δς λειτουργεί ό Πατρι
άρχης, γεμίζη ό Ναός, γεμίζει άπό τάς άλλας συνοικίας, άπό τάς όποιας 
έρχονται οί Χριστιανοί, διά νά παρευρεθοΰν είς Πατριαρχικήν λειτουργίαν. 
Κυριολεκτεΐται διά τό Φανάρι τό «Περασμένα μεγαλεία καί διηγώντας τα νά 
κλαϊς». Προκειμένου διά τα γραφόμενα υπό τού Γεδεών πράγματι είς εκκλη
σιαστικά ζητήματα, είς τό Παγκάρι καί λοιπά προτιμώντο οί Καραμανλήδες 
καί οί Ήπειρώται, διότι ήσαν άνθρωποι φιλόθρησκοι καί τιμιώτατοι. Ναί, 
φιλόθρησκοι καί, άν σας διηγηθώ ένα περιστατικό τού βίου μου, νά με 
πιστεύσετε. Είς τα 1881 ήλθα είς τήν Πόλιν, καθήμην είς τήν συνοικίαν 
Σουλτάν Μπεγιαζίτ, ή όποια έκκλησιαστικώς ύπήγετο είς τό Κοντοσκάλι. 
Τήν Μ. Παρασκευήν δλοι τρέχουν άπό μίαν εκκλησίαν είς άλλην, δταν οί 
συνταξιώται μου μέ είπαν νά ύπάγωμεν καί είς τάς έκκλησίας τής Βλάγκας 
καί των 'Υψωμαθείων, διά νά σεργιανίσωμε τά κορίτσια! ’Εγώ, άληθής Κα
ραμανλής, άρχισα νά κλαίω! διότι προσκαλούμην νά υπάγω είς άλλας έκ
κλησίας για νά σεργιανίσω κορίτσια καί δχι γιά νά προσκυνήσω τόν 
Έσταυρωμένον! Βεβαίως οί τοιαύτης άνατροφής χριστιανοί θά διεχειρίζον- 
το τιμιώτατα καί τά τής έκκλησίας οικονομικά καί θά έπεβάλλοντο άκόμη 
καί είς τούς ιερωμένους, άν καί οί ίδιοι ήσαν λαϊκοί.
Νομίζω δτι κατάλληλος ώς άντεπιστέλλον, ούτως είπεΐν, μέλος τού Φροντι
στηρίου μας είναι ό κύριος Θεοφάνης Σ. Θεοφανείδης, ό όποιος είναι άπό 
τόν Μαρμαρά, καταγίνεται είς τοιαΰτα πράγματα, γράφει είς τά «Μαρμαρινά 
Νέα» καί δταν πρόκειται νά τόν παραγγείλωμε κάτι, εύκολος θά είναι ή 
πληρωμή, πληρώνομε είς τόν κύριον Λαμπαδαρίδην, τόν Διευθυντήν των 
«Μαρμάρινων Νέων». Γράψατέ του, άν θέλετε, ένα γράμμα, δπως ήξεύρετε 
νά γράφετε σείς, δτι, τή προτάσει μου, τόν παρακαλεΐτε νά γίνη άντιπρόσω- 
πός μας; άντεπιστέλλον Μέλος μας; δπως θέλετε ώνομάσατέ τον. ’Εσωκλεί
σατε, άν θέλετε, τό γράμμα σας μέσα είς τό ίδικό μου. ’Εγώ σχεδόν τόν έχω 
προδιαθέσει.
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Ευχαριστώ θερμώς καί εύγνωμόνως τον καλόν κύριον Μερλιέ καί ύμδς διά 
τα παρηγορητικά σας λόγια. Είναι δι’ εμέ πραγματική άνακούφισις ή στορ
γή καί ή πολύτιμη φιλία σας.

Με θαυμασμόν ειλικρινή όσην καί άγάπη 
Χρ. Τουργούτης

[1950]

’Αγαπητή κυρία Μερλιέ,

’Από ένα τετράδιο έξ 180 σελίδων γραφέν είς γλώσσαν καραμανλήδικην 
μετέφρασα άρκετά μέρη, τά όποια σάς παραδίδω, διά νά χρησιμεύσουν είς 
έκείνους, οί όποιοι θ’ άναλάβουν τήν περιγραφήν τού Νέβσεχιρ. Διά νά μή 
χάσετε τον πολύτιμόν σας καιρόν άναγινώσκουσα αύτά, διότι ό φύσει δυσα
νάγνωστος μου γραφικός χαρακτήρ κατήντησεν έντελώς δυσανάγνωστος 
καί έξ αιτίας τής ήλικίας μου καί έκ του άρθριτισμοΰ, από τόν όποιον πά
σχω, ό όποιος κρατεί σχεδόν είς άκινησίαν τά άνω μου άκρα, άπό τούς ώμους 
μέχρι τών δακτύλων, σάς γράφω περίληψιν αύτών.
Περιεχόμενα:
Σελίς 1-17. Θρησκευτικού περιεχομένου, άξιον σημειώσεως.

» 17-20. ’Ασυνήθιστα ονόματα άνδρών καί γυναικών.
» 21. Φερμάνιον άριθ. 1. διά τόν Μητροπολίτην Καισαρείας Παρθέ- 

νιον, άνευ χρονολογίας.
» 22-24. Χρονολογία 1156 = 1743. Οί ίεροδικασταί νά μένουν εις Νέβ- 

σεχιρ καί όχι είς Ürküp, διά νά μή βασανίζεται ό λαός μετα- 
βαίνων είς Ürküp διά δικαστικός του υποθέσεις. (Φερμάνιον 
άρ. 2).

» 25. Φερμάνιον άριθ. 3 χωρίς ήμερομηνίαν σχεδόν τού ίδιου περιε
χομένου μέ τήν διαφοράν ότι τού λοιπού τό Ürküp πολιτικώς 
θά υπάγεται είς τό Νέβσεχιρ.

» 25. Φερμάνιον 4. Χρονολογία 1216 = 1801. Περί καταγγελίας υπό 
τών πιστών (= Μουσουλμάνων) ότι οί χριστιανοί (περιφρονη
τικούς γράφει ίρστιανοί) τού Νέβσεχιρ έκτισαν άνευ έπισήμου 
άδειας είδωλολατρεΐον καί κενίσσα (ύβριστικώς αντί καλίσσα) 
διά τούτο ό ίεροδικαστής καί οί λοιποί έπίσημοι τού Νέβσεχιρ 
νά έξετάσουν τό πράγμα καί αν είναι αληθές νά τήν κατεδαφί
σουν καί νά τιμωρηθούν οί πταΐσται.

» 25. Φερμάνιον 5, άνευ χρονολογίας αποτείνεται είς τόν ίεροδικα- 
στήν τού Νέβσεχιρ νά μή ένοχληθή ό ίερεύς Άβανές, άρμένιος 
είς τό νά έκτελή τά θρησκευτικά του καθήκοντα.

» 27. Πρακτικόν περί έξισλαμίσεως τής χριστιανής ’Αναστασίας
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Σελίς 28.

» 29.

» 30.

» 31. 

» 41.

» 42. 
β')» 44.

α')» 47.

» 47.

» 48.

» 49.

» 50. 

» 52. 

» 52.

» 55.

» 56.

» 57. 
» 58.

καί των τέκνων της. 1218 = 1803. Είναι άξιον άναγνώσεως τό 
πρακτικόν αύτό.
Άπόφασις ίεροδικαστική. Ό Νιγδελή όγλοΰ, ό Χαδζή ’Αβα- 
δίς καί ό Σαγήρ Σάββας να μή άναμειγνύωνται εις τάς υποθέ
σεις των πτωχών ραγιάδων. Άξιον σημειώσεως ένταΰθα είναι 
τό δτι τό ένάγον πρόσωπον είναι μία ’Αδελφότης Κυριών! 1221 
= 1706.
Φερμάνιον 6ον. άνευ χρονολογίας. Ν’ άπαγορευθή εις τούς 
χριστιανούς Έρεγλη, Μπόρ, Νίγδης καί Άκσεράϊ νά κτίζουν 
ή νά διορθώνουν Εκκλησίας άνευ άδειας.
Φερμάνιον 7ον τού Σουλτάν Μουσταφά 1272 = 1857. ’Αποτεί
νεται εις τούς ίεροδικαστάς τού Νέβσεχιρ καί τού Ürküp νά μή 
έπιτρέπουν νά ένοχλοΰνται οί φιλήσυχοι ραγιάδες.
Φερμάνιον δον, 1223 = 1808 διά τον Μητροπολίτην Καισαρείας 
Δίρθεον. Μακροσκελέστατον καί άξιον άναγνώσεως. 
Φερμάνιον 9ον άνευ χρονολογίας. Δέν επιτρέπεται οί χριστια
νοί νά πληρώνουν περισσότερον φόρον άπό τούς μουσουλμά
νους έν άναλογία.
Φερμάνιον ΙΟον 1223 = 1808. Διά τις βρύσες τού Νέβσεχιρ. 
Φερμάνιον 11 ον χρονολογία 1253 = 1875. Περί έπιδιορθώσεως 
τής εκκλησίας τού 'Αγ. Γεωργίου τού Νέβσεχιρ.
Φερμάνιον 12ον. Περί έπιδιορθώσεως έκκλησιών έν γένει 1208 
= 1830.
Φερμάνιον 13ον. 1264 = 1886. Περί έπιδιορθώσεως τής ’Εκ
κλησίας τής Παναγίας τού Νέβσεχιρ.
Φερμάνιον 14ον. Παράπονον τού Μητροπολίτου Καισαρείας, 
ότι οί άνθρωποι τού Κράτους τόν άνησυχοΰν. 1254 = 1839. 
Φερμάνιον 15ον. Οί χριστιανοί επιδιορθώνουν τάς εκκλησίας 
των, χρησιμοποιούν τά σπίτια τους ώς εκκλησίας θέτοντες 
άγάλματα, τούτο άπαγορεύεται. 1154 = 1776.
Φερμάνιον 16ον άνευ χρονολογίας. Πρόκειται περί τής έπανα- 
στάσεως τής Σάμου.
Φερμάνιον 17ον άνευ χρονολογίας. Περί έπαναστάσεως εις τήν 
Ίβραηλίαν, Σιλιστρίαν καί Βιδίνιοις.
’Επιστολή άπό τήν Πόλιν εις τό Όδξάκι τών Γενιτσάρων, 
διότι ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έπανεστάτησεν εις τήν Μολ- 
δαυΐαν. Έχει όμως πολλά κενά καί δέν έχει χρονολογίαν. 
Φερμάνιον 18ον άνευ χρονολογίας. Τό Νέβσεχιρ γίνεται Δερβέ- 
νιον.
Φερμάνιον 19ο. Τί πρέπει νά πληρώνουν όσοι έρχονται διά νά 
κατοικήσουν εις τό Νέβσεχιρ. 1142= 1729 (άξιον άναγνώσεως). 
Διαταγή 1297 = 1882. Νά κλεισθούν όλαι αί υπόνομοι. 
Μάζευμα όπλων άπό τούς χριστιανούς· άνευ χρονολογίας.
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Σελίς 58.

» 60.

» 61.
» 62.
» 62.

» 66. 
» 66. 

» 67. 
» 69. 
» 69. 
» 70. 
» 71. 
» 72.

Φερμάνιον 20όν. Ένας βούτοπος εις το χωρίον Γκιόρε τοδ 
Νέβσεχιρ έχρησιμοποιήθη ώς Εκκλησία, νά κατεδαφισθη αυ
τός. 1254 = 1839.
"Αδεια γάμου Χριστιανού. "Αδεια ταφής νεκρού έβραίου. 1329 
= 1824.
3 "Αδειαι ταφής νεκρού Ρωμιών. 1223 = 1808 (;)
"Αδεια ταφής ’Αρμενίου.
Φερμάνιον 21. Είς το βούτοπον του χωρίου Γκιόρε χριστιανοί 
τινες έκτισαν ’Εκκλησίαν, ένω τό μέρος εκείνο είναι Βακουφι- 
κόν (δηλ. ούτε πωλείται ούτε άγοράζεται) νά κατεδαφισθη ή 
Εκκλησία καί νά τιμωρηθούν οί υπαίτιοι (είναι μία δευτέρα 
διαταγή έντονωτέρα προηγουμένου Φερμανιού) 1128 = 1716. 
Είς τά 1857 ή Ευφημία χειροθετεΐται καλογραία.
Περί Δημογεροντίας καί καθηκόντων αυτής.
Περί ’Εφορείας καί λοιπών Σωματίων.
Άπόφασις περί τίνος χρέους.
Τό έδαφος του Νέβσεχιρ είναι βακούφι.
Τό έδαφος τής Άνακοϋς, Μαλακοπής καί Ürküp.
Κάτοικοι του Νέβσεχιρ είς τά 1900.
Κτίρια τοδ Νέβσεχιρ, Τεχνΐται τοδ Νέβσεχιρ.

’Από τό τετράδιον τοδ Θεοδώρου Σ. Άράπογλου εν Νέβσεχιρ.
1950 Χρ. Τουργούτης (έξ Άνακοδ)

Δευτέρα 12 Φεβρουάριου 1951
Πολύ άγαπητή κυρία Μ. Μερλιέ,

Πριν νά προφθάσω νά σας ευχαριστήσω καί γραπτώς διά τήν λαμπράν 
πανδαισίαν πνευματικήν καί σωματικήν, τήν όποιαν μάς προσφέρατε τήν 
παρελθοϋσαν Τετάρτη άπογευματινήν καί τήν αύτοκινητάδα, ώς έπανωκού- 
λικο, όπως έλεγαν στήν Άρτάκην, στό χωριό τής μακαρίτιδος γυναίκας μου, 
ή όπως λέγουν οί Τούρκοι «diçkirasi» = ένοίκιον διά τά δόντια. Όταν κανείς 
εκ τών επισήμων Τούρκων έφιλοξενεΐτο είς καμμίαν χριστιανικήν οικίαν, 
τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν θά έφευγαν, ό φιλοξενήσας έπρεπε ή μάλλον 
ήτο υποχρεωμένος νά τον προσφέρη ώς φιλοδώρημα είτε χρηματικόν ποσόν 
είτε κάτι πολύτιμον, τό όποιον έλέγετο «diçkirasi», λοιπόν πριν νά προφθάσω 
νά σας ευχαριστήσω δι’ όλα εκείνα, με στέλλετε με δύο πράγματι χαριτωμέ
να κορίτσια καί ένα βάζο «βορκόκια»! Δεν έχω παρά νά σας ευχαριστήσω δΓ 
όλα αυτά καί νά ευχηθώ είς τον Ύψιστον νά σας χαρίζη υγείαν άμετάπτωτον 
με τον άγαπητόν κύριον Ό. Μερλιέ, ό όποιος κατά τήν πασίγνωστον εύγενή 
του καρδίαν, ώς γνήσιος Γάλλος, έπήνεσε καί με συνεχάρη διά τόσον μικρόν 
πράγμα. Καί πάλιν σάς ευχαριστώ, εύγενέστατο ζευγάρι!
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"Ας ελθωμεν πολύ άγαπητή κυρία Μερλιέ, εις το ζήτημα τής μεταφράσε- 
ως τού τετραδίου τού Νέβσεχιρ Θεοδώρου Σ. Άράπογλου.

Τα άφορώντα διά τό Νέβσεχιρ τα μετέφρασα πιστώς, εις δέ τα φερμάνια 
πήρα έν μεγάλη περιλήψει τό περιεχόμενον, παραλείψας κυρίως τούς τιμη
τικούς τίτλους π.χ. Περινούστατε βεζύρη μου, σύ δστις είσαι τετιμημένος 
διά των τίτλων... καί κοσμημένος διά των παρασήμων... θεωρήσας αύτά πε
ριττά, άλλως τε εις τήν Ν. Ερυθραίαν δέν είχα καί τά λεξικά μου, ούτε 
εδωκα τόσην σημασίαν, τήν όποιαν έδώκατε σείς καί ό εύγενέστατος κύριος 
Μερλιέ ότι δηλ. είναι κατάλληλον καί έκλεκτότατον;! διά τό περιοδικόν τού 
Κέντρου μας.

Τό τετράδιο κατά ώρας εύρίσκεται εις τά χέρια μου. Τά φερμάνια δέν 
εύρίσκονται εις τήν κατοχήν τού Άράπογλου, ούτε είναι εις θέσιν να ήξεύ- 
ρη ποϋ εύρίσκονται, διότι ώς μή άνταλλάξιμος κατά τήν ανταλλαγήν εύρί- 
σκετο είς τήν Πόλιν καί προ έτους σχεδόν εύρίσκεται εδώ κοντά είς τά 
παιδιά του.

Θά άρχίσω να μεταφράζω άπό τά φερμάνια, μόνον ή εργασία θά άργήση, 
διότι τάς πρωίας τό χέρι μου δέν μέ βοηθεΐ, τά άπογεύματα, άφοΰ ξαπλώσω 
όλίγον, ήμπορώ νά έργασθώ καί δχι δσον καιρόν θέλω έγώ, άλλ’ δσον θά μοί 
έπιτρέψη τό χέρι μου. Προκειμένου διά τό άλλο υλικό, δταν, σύν Θεω, 
συναντηθώμε είς τό Φροντιστήριο, θά σκεφθοϋμε.

Τούς χαιρετισμούς μου είς τον άγαπητόν κύριον Μερλιέ.
Μετά πλείστης δσης άγάπης καί έκτιμήσεως

Χρήστος Τουργούτης

Νέα Ερυθραία 29.5.1951

Πολύ άγαπητή κυρία Μερλιέ,
Άπό τήν Κυριακήν (26) εύρίσκομαι είς τήν Ν. Ερυθραίαν προς παραθε- 

ρισμόν καί θά μείνω, σύν Θεω, έως τάς άρχάς ’Οκτωβρίου. Τό σπίτι είναι 
πολύ έξοχικόν μέ πεύκα, μέ εύρύν ορίζοντα. Προς Β. έχομεν τήν Πάρνηθα, 
προς Α. τήν Πεντέλην, βλέπομεν μακρόθεν καί τον σιδηρόδρομον νά πηγαί- 
νη καί νά έρχεται. Τό πρωΐ καί τό βράδυ τό μέρος είναι πολύ εύχάριστο, τό 
μεσημέρι βέβαια κάνει καί ολίγη ζέστη, δχι βέβαια σαν στήν ’Αθήνα, άς 
είναι καλά τά πεύκα, ξέχασα μόνον νά φέρω μαζί μου τον βουκολικόν Θεό
κριτον, ή άνάγνωσις τού όποιου θά μέ ήτο πολύ ευχάριστος κάτω άπό τά 
πεύκα. Μή, σάς παρακαλώ, μή πείτε τίποτε είς τήν κ. ύποδιευθύντριαν, διότι 
θά μέ μαλώση λέγουσα δτι παραμελώ τό κυριώτερον, δηλ. τήν μετάφρασιν 
τών φερμανίων. Όχι, μά τον Πάνα! (εδώ διευθύνει ό Παν) εργάζομαι καί είς 
τήν μετάφρασιν τών φερμανίων, τά όποια διά τίς πολλές μου αμαρτίες (στα 
νειάτα μου βέβαια καί τώρα τά πληρώνω) είναι πολλά.
Θά σας γράψω τήν νέαν μου διεύθυνσιν, άλλά, σάς παρακαλώ, νά μή τήν 
φανερώσετε είς τήν κ. ύποδιευθύντριαν, διότι είναι ικανή άπροσδοκήτως νά
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φανή διά νά κόμη contrôle! καί άλλοίμονόν μου άν με εύρη νά χαζεύω ή νά 
ρεμβάζω σεργιανίζοντας τόν άπέναντί μας κάμπον.

Πολύ άγαπητή κυρία Μερλιέ, ήτο πολύ λεπτό καί ευγενικό έκ μέρους σας 
νά με στείλετε μέ έκεΐνον τόν μεσημβρινόν καύσωνα τήν έπίσης άγαπητήν 
(βεβαίως εις κατώτερον βαθμόν!) κυρία Άγιουτάντη, διά νά μέ ειδοποίηση 
νά μη καταβώ τήν Τετάρτην εις τό Γραφεΐον των ’Ανταλλαξίμων περιουσι
ών, διότι ήτο άσθενής ό κύριος Άμφιλοχιάδης. Σάς ευχαριστώ. Δεν ξεύρω 
πώς είναι ό κύριος Άμφιλοχιάδης, θά ήθελα νά είχα τήν διεύθυνσίν του όχι 
τό τηλέφωνόν του, διότι, δεν έχω τηλέφωνον, άλλ’ έστω τού Δημαρχείου, 
όπου εργάζεται, διά νά γράψω καί μάθω τά περί τής υγείας του.

Χαιρετισμούς εις τόν άγαπητόν κύριον Μερλιέ, βεβαίως θά έπέστρεψεν 
έως τώρα άπό τήν έπιθεώρησίν του.

Μέ άγάπην καί έκτίμησιν 
Χρήστος Τουργούτης

Νέα Ερυθραία 29-5-1951

23.11.1951
’Αγαπητέ κύριε Ό. Μερλιέ,

Μόνον ένας λεπτός καί εύγενής Γαλατικός κάλαμος καί μία Έλληνικωτά- 
τη καρδία, τά όποια συνηντήθησαν έν τω προσώπιρ σας, ήμποροΰσαν νά 
γράψουν τήν τόσον ώραίαν εκείνην εισαγωγήν εις τάς Παροιμίας τών Φαρά- 
σων. Δέν ήμπορώ νά σας έκφράσω τήν γλυκύτητα καί τήν εύχαρίστησιν, τήν 
όποιαν ήσθάνθην, όταν άνέγνωσα τό βιβλίον σας «Proverbes de Farassa», τό 
όποιον είχε τήν καλοσύνην νά με στείλη ή πολύ καλή μας κυρία Μ. Μερλιέ.

Κύριε Μερλιέ, είναι άλήθεια ότι τά Γαλλικά, τά όποια ήξεύρω, είναι 
έκεΐνα, τά όποια έμαθα εις τήν Μεγάλην τοϋ Γένους Σχολήν, καί τά όποια 
δυστυχώς δέν ήμπόρεσα νά καλλιεργήσω περισσότερον, δι’ αύτό άρκετές 
φορές κατέφυγα εις τό Γαλλο-Ελληνικόν μου λεξικόν ώστε δέν είμαι είς 
θέσιν νά έννοήσω καί νά αισθανθώ τήν καλλιέπειαν μέ τήν όποιαν έγράψατε 
τήν «Εισαγωγήν» άλλά νά είσθε βέβαιος ότι καμμία έννοια δέν με διέφυγεν.

’Εκείνο τό έξοχον είς τήν σελίδα 9 .. a renié = ήρνήθη βεβαίως πρόκειται 
διά τήν τρίτην γενεάν, άλλα πόσοι 'Έλληνες καί ιδίως Έλληνίδες υπάρχουν, 
οι όποιοι προτιμούν νά βαρβαρίζουν είς τήν ξένην γλώσσαν, τήν όποιαν 
δήθεν κατέχουν, παρά νά ομιλήσουν τήν μητρικήν των ελληνικήν γλώσσαν! 
Σελίς 11. Πόσον ώραία ή παρομοίωσή σας τής γλυκείας μας Παναγίας Θεο
τόκου Μαρίας μέ τήν Παρθένον ’Αθήναν!
Σελίς 12. Πράγματι πόση ή διαφορά μεταξύ τής λατινικής pons pontis = 
απλή γέφυρα, ένώνουσα τάς δύο όχθας ένός ποταμού καί τής έλληνικής 
πόντος, ή όποια σημαίνει ότι ό πόντος είναι μία γέφυρα, ή όποια ενώνει 
νήσους καί ωκεανούς!
Άν πρόκειται νά σχολιάσω τά γραφόμενά σας, πρέπει ν’ άντιγράψω δλην 
τήν Εισαγωγήν.
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Έρχομαι εις τήν παροιμίαν 110 «Βρήκες λουλούδι...» Ή παροιμία αυτή 
γεννήθηκε άπό τό έξής περιστατικό. Ό Nasradin Hodja τήν στιγμήν πού 
ούροϋσεν, ήλθε μια μέλισσα καί κάθησεν εις τό πέος του καί τότε αυτός είπε 
τό «buldun bal alacak çiçeyi» Βρήκες τό κατάλληλο λουλούδι για να πάρης 
μέλι!!
Ή παροιμία 340 νομίζω ότι έχει πολλήν όμοιότητα με τό τής Παλαιός 
Διαθήκης... 'Η Ραχήλ λέγει εις τόν άνδρα της τόν ’Ιακώβ «εΐσελθε προς τήν 
Βελλά (τήν παιδίσκην της) καί τέξεται έπί των γονάτων μου, ινα τεκνοποιή
σουμε κάγώ έξ αύτής» Γένεσις XXX.3. Ή Ραχήλ θά θεωρήση τής Βελλδς τό 
παιδί ώς παιδί της, εάν γεννήση εις τά γόνατά της. Καί εις τά Φάρασα καί εις 
τά δικά μας μέρη κατά τήν υιοθεσίαν ή δεύτερη μητέρα έπρεπε να περάση τό 
παιδί άπό τό ύποκάμισόν της.
Πόθεν προήλθεν ή Παροιμία 383. Κάποιος ιερόσυλος, άφοϋ έκλεψεν ό,τι 
βρήκεν εις τήν Εκκλησίαν, έμβήκε καί εις τό 'Άγιον Βήμα καί πήρε καί τό 
Εύαγγέλιον, τό όποιον εις τούς ’Ορθοδόξους είναι δεμένον πολυτελώς με 
χρυσόν καί άργυρον (δέν ήξεύρω πώς είναι εις τούς Καθολικούς). Τό Εύαγγέ
λιον έπεσεν άπό τά χέρια του καί άνοίχθηκεν είς τό μέρος όπου ό ιερόσυλος 
είδε τήν VIII εντολήν «Ού κλέψεις» καί τότε είπε- μή φλύαρης, έμβα είς τόν 
σάκκον! διότι όλα όσα έκλεψε τά είχε βάλει είς τόν σάκκον.
’Αγαπητέ κύριε Μερλιέ, ό φίλος κύριος Άσκητόπουλος μ’ έδειξεν ένα 
γράμμα σας εύγενικώτατον, άποτεινόμενον είς αύτόν. ’Εκεί δέν ήξεύρω πώς 
σάς διέφυγε καί μεταξύ τών σπουδαίων Ελλήνων άναφέρετε καί τό ίδικόν 
μου όνομα. Ό κύριος Άσκητόπουλος ήμπορεΐ να καταταχθή μεταξύ τών 
σπουδαίων, ώς άξιος φιλόλογος καί δράσας πολύ καλά είς τήν έποχήν του 
καί τώρα άκόμη έξακολουθεΐ ή δράσις του. Πού οί σπουδαίοι καί πού ό 
Τουργούτης, ό όποιος άπέχει άπό αύτούς καθόσον άπέχουσιν Άνατολαί άπό 
Δυσμών (Ψαλμός CII 12). Είς τοιαύτας περιστάσεις ώραΐα έκφράζονται οί 
Τούρκοι «nerde §am nerde Bagdad?» Πού ή Δαμασκός πού ή Βαγδάτη! Κύριε 
Μερλιέ, μή νομίζετε ότι αύτά τά γράφω, διά να δείξω δήθεν μετριοφροσύνην, 
Όχι, σάς γράφω εν πάση ειλικρίνεια, ότι μόνον ή Γαλατική σας λεπτότης 
καί εύγένεια μέ συμπεριέλαβε μεταξύ τών σπουδαίων. Δέν είμαι ικανός κύ- 
ψας λΰσαι τόν ιμάντα τών υποδημάτων τών σπουδαίων. Πώς να κρατηθώ άπό 
τού νά σας υπενθυμίσω τό «καί κόρκορος έν λαχάνοις καί Σαούλ εν προφή- 
ταις» καί Τουργούτης έν σπουδαίοις.
Κύριε Μερλιέ, σάς έκφράζω μέ όλην τήν ειλικρίνειαν τόν θαυμασμόν μου 
διά τήν «Εισαγωγήν» καί εύχομαι είς τόν 'Ύψιστον έκ βάθους καρδίας νά 
σας πολυετή έν άκρα υγεία μετά τής πολύ άγαπητής μας κυρίας Μερλιέ προς 
χαράν τών άγαπώντων σας, καί ποιος δέν σας άγαπά;

Μετ’ άκρας έκτιμήσεως καί άγάπης 
Χρήστος Τουργούτης

Ενταύθα 23-ΧΙ-1951
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[24.11.1951]

Πολύ άγαπητή κυρία Μ. Μερλιέ,
Τό άγαπητό ζευγάρι Μερλιέ αυτήν τήν φοράν άπεφάσισε νά στείλη τον 

Τουργούτην εις τό Δρομοκαΐτειον, ένφ αυτός άγαπά τό ζευγάρι αυτό, τό 
έκτιμά καί τό σέβεται. Τό εν σκέλος, τό άρσενικόν εις ένα εύγενέστατον 
γράμμα εις τόν κύριον Άσκητόπουλον τόν κατατάσσει μεταξύ των σπου
δαίων 'Ελλήνων!, τό δέ έτερον, τό θηλυκόν, τόν όνομάζει professeur, ένφ 
είναι ένας απλούς δάσκαλος, τελειόφοιτος τής Μ.Γ. Σχολής καί ώς connais
sant τής Τουρκικής.
Κυρία Μερλιέ, νά είσθε βεβαία δτι, αν ήξεύρατε νά ομιλήσετε λίγα τουρκι
κά, θά μεταφράζατε καλύτερα άπό εμέ βοηθουμένη άπό τόν τυφλοσύρτην τού 
Χλωρού, τό όποιον λεξικόν τόσον πολύ τό χρησιμοποίησα, ώστε σχεδόν τόν 
πάληωσα, τόσον καλώς connaisseur τής τουρκικής είμαι!
Άγαπητή κυρία Μερλιέ, τήν «’Ανακοίνωσή» σας εις τό 22ον συνέδριον των 
’Ανατολιστών τήν διάβασα μέ τά Γαλλικά πού ξεύρω. Πόσα Γαλλικά ξεύρω, 
έρωτήσατε τόν άγαπητόν κύριον Μερλιέ, είς τόν όποιον έξωμολογήθηκα διά 
τά Γαλλικά μου.

Είς τά 1930-35 ήσασθε δύο, σείς καί ό λογογράφος μακαρίτης Λουκόπου- 
λος καί επί 4 έτη έργάζεσθε μονάχη καί ώς τά 1951 έχετε 32 συνεργάτας, 
έξαιρέσει βεβαίως τών άφανών. Ή Μοίρα, ή όποια σάς έκαμεν άπό σπου- 
δαίαν Μουσικόν, Διευθύντριαν τού «’Ινστιτούτου τών Μικρασιατικών Σπου
δών»! Ή Μοίρα ήθέλησε νά έξερευνηθή έπιστημονικώς χάρις είς ύμάς ή Μ. 
’Ασία μετά τήν καταστροφήν. Μήπως οί σημερινοί Έλληνες ήξευραν τήν 
Καππαδοκίαν; ήξευραν ότι είς τήν Μ. ’Ασίαν άνθοΰσεν ό Ελληνισμός καί 
προώδευε καλύτερα παρά είς τήν κυρίως Ελλάδα; Μήπως ήξευραν νά πλη
ροφορήσουν τόν ’Ελευθέριον Βενιζέλον ότι είς τήν Τουρκίαν άλλη είναι ή 
Δημαρχιακή καί άλλη ή Νομαρχιακή περιφέρεια; καί ό μέν Βενιζέλος νομί- 
ζων ότι είναι τό ίδιον έπέμεινε νά μή άνταλλαγούν οί Ρωμηοί οί γεννηθέντες 
είς τήν περιφέρειαν τής Πόλεως, οί δέ Τούρκοι τό έδέχθησαν όπισθοβουλι- 
κώς, καί έξήρεσαν μόνον τούς γεννηθέντας είς τήν Δημαρχιακήν καί όχι είς 
τήν Νομαρχιακήν περιφέρειαν τής Πόλεως καί έτσι τόσος χριστιανικός 
Ελληνικός πληθυσμός άνταλλάγη. Μήπως οί Έλληνες Πρόξενοι βγήκαν 
έξω άπό τήν πόλιν Ίκονίου κλπ. όπου ήτο ή έδρα των, διά νά στείλουν τάς 
άπαιτουμένας ’Εκθέσεις των διά τήν κατάστασιν τού εκεί ελληνικού στοι
χείου; ’Εννέα έτη έργασθείς είς τά περίχωρα τής Νίγδης ώς διδάσκαλος καί 
διευθυντής τών έκεΐ σχολείων, δέν είδα κανένα Έλληνα Πρόξενον άπό τό 
Ίκόνιον, διότι ή Νίγδη έξαρτάτο άπό τό Ίκόνιον διοικητικώς. Τό Ελληνι
κόν στοιχεΐον είς τήν Μ. ’Ασίαν ήτο Έλληνικώτερον άπό τό έδώ Ελληνι
κόν. Οί άλλοι Πρόξενοι έγνώριζαν σπιθαμήν προς σπιθαμήν τήν περιφέρει- 
άν των καί έστελλαν άναλόγους Εκθέσεις είς τά Κέντρα των. Έγνώρισα είς 
τήν Άγκυραν τόν Γάλλον Πρόξενον Πόνς καθώς καί τόν Άγγλον τού όποί-
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ου μέ διαφεύγει το όνομα, ήξεραν δλην τήν νομαρχιακήν περιφέρειαν τής 
Άγκυρας καλύτερα άπό ένα Τούρκον. Ό Πόνς ήξευρε καλά καί τήν Ελλη
νικήν καί, όταν ήλθεν ή σύζυγός του από τήν Γαλλίαν, μία πολύ λεπτή καί 
εύγενής Κυρία, προσκαλοΰσε καί έμέ ώς διευθυντήν των Σχολών εις μερικός 
οικογενειακός των συναναστροφάς. Πού παρεσύρθην μέ τις γεροντικές μου 
φλυαρίες, Θεέ μου! άλλ’ δταν θυμηθώ τό λάθη τών εδώ Ελλήνων μ’ έρχεται 
τρέλλα!
Ή Direction Générale des relations culturelles de France μάς δίδει βοήθημα 
bien inférieure, τί μας δίδει ή δική μας; (Τον Ποτοσάκη μή τον ξεχνάτε!) 
Πολύ ορθή ή σκέψις σας «...αύτή ή τουρκική έπίδρασις φαίνεται καί εις τό 
φωνητικόν, καί εις τήν μορφολογίαν καί εις τήν σύνταξιν. Καθώς καί εις τό 
δτι είναι συχνά αδύνατον να διακρίνη κανείς τό τί άνήκει εις τον Τούρκον 
καί τό τί εις τόν Έλληνα.»

Δέν ξεύρω ποιο μέρος τής « Άνακοινώσεώς» σας να σχολιάσω καί ποιο ν’ 
άφήσω. Μόνον εύχομαι εις τόν 'Ύψιστον (δπως γράφω καί εις τόν κύριον 
Μερλιέ) νά σας δίδη δύναμιν καί μακροημέρευσιν προς όφελος τού Ινστι
τούτου μας καί χαράν δλων ήμών, οί όποιοι σάς άγαπώμεν.
Ενταύθα τή 24η Νοεμβρίου 1951

Μέ μεγάλην πατρικήν άγάπην καί έκτίμησιν 
Χρήστος Τουργούτης

Κυρία Μερλιέ,
Σάς στέλλω τό δελτίον, τό όποιον μ’ έζητήσατε διά τόν έξ Άρτάκης 

Νικόλαον Δζαννήν, τόν πενθερόν μου, διά τόν τάφον τού όποιου οί Τούρκοι 
τής Άρτάκης έστάλησαν νερό άπό τήν πηγήν Κάϊναρδζα.

Χρήστος Τουργούτης
24-11-1951

24-11-1951

Βιογραφία Νικολάου Δζαννή
Ό πενθερός μου Νικόλαος Δζαννής έγεννήθη εις Άρτάκην τής Κυζίκου 

εις τα 1851 καί άπέθανε πρόσφυξ είς Καβάλαν εις τα 1925 εις ήλικίαν 74 
έτών.

Είς ήλικίαν 23 έτών άνέλαβε κυβερνητικά καθήκοντα. Έγινε Ταμίας 
δημαρχιακός, κατόπιν ταμίας κυβερνητικός (sandik emini)! Επειδή δέ δέν 
ήξευρε ν’ άναγινώσκη καί νά γράφη τήν επίσημη τουρκικήν γλώσσαν, ό 
ίδιος έκράτει τά κατάστιχά του είς Ελληνικήν καί είχε Τούρκον γραμματέα, 
ό όποιος τά έκράτει είς τήν επίσημον τουρκικήν.
Τετράκις έγινε μέλος τού Δημαρχιακού Συμβουλίου, έννεάκις μέλος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, επτάκις πάρεδρος δικαστής, άπαξ ανακριτής, δίς
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Πάρεδρος Έμποροδικείου, τρις Δήμαρχος, άπαξ Πρόεδρος Γεωργικού Συμ
βουλίου καί άπαξ μέλος Νομαρχιακού Συμβουλίου Προύσης.

Εις τά Κοινοτικά. Μέλος τής επιτροπής διά τήν άνέγερσιν τής Μονής 
του Άγ. Άνδρέου, δίς Πρόεδρος τής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, δίς 
Έφορος των Σχολείων, δεκαεξάκις Δημογέρων, Πρόεδρος τής Επιτροπής 
διά τήν άνέγερσιν του Άρρεναγωγείου 1910 καί εις τά 1920 Πρόεδρος τής 
Επιτροπής διά τήν άνοικοδόμησιν τής καείσης κατά τήν πυρκαϊάν τής 
Άρτάκης τής Έκκλ. τοΰ 'Αγ. Νικολάου καί τέλος ό Κυζίκου τόν άπένειμε 
τό όφφίκιον τοΰ Λογοθέτου τής επαρχίας Κυζίκου.

Όταν ήτο Δήμαρχος έφύτευσε είς τήν πλατείαν τής Δημαρχίας φυτά 
άκαρπα, τά όποια τώρα έμεγάλωσαν καί σκιάζουν καί στολίζουν αυτήν. Τά 
δημαρχιακά έσοδα άπό 80.000 γρόσια τά άνεβίβασεν είς 120 χιλ. έκτισε παρά 
τό Δημαρχεΐον μέγα καφενεΐον καί ξενοδοχεΐον καί έφρόντισε διά τόν έξω- 
ραϊσμόν τής Άρτάκης. ’Ιδού δε τί γράφει ό ίδιος είς ένα χειρόγραφόν του: 
«Προς δε άνεκάλυψα τόν παρά τά Μάλια (τοποθεσία είς τήν Άρτάκην) 
μέγαν υπόγειον όχετόν των Κυζικινών, δι’ οδ διήρχετο τό είς τά ενδότερα 
τής Κυζικινής Χερσοννήσου άναβρΰον άφθονον ΰδωρ Κάϊναρδζας έπονο- 
μαζόμενον, δΓ ου ύδρεύετο ή πόλις τής Κυζίκου. Άνέλαβον δε τήν διοχέ- 
τευσιν αύτοΰ είς Άρτάκην πρός άρδευσιν των κτημάτων (γαιών καί άμπελώ- 
νων), έξ ου μέγα όφελος θά έπήρχετο είς τήν γεωργίαν τοΰ τόπου, άλλ’ 
άπέτυχον ένεκα τής άδιαφορίας των προκρίτων καί ούτως έμεινεν ημιτελές 
τό έργον. Έλπίζων όμως ότι ή μέλλουσα γενεά όχι μόνον δεν θά άμελήση να 
τό διοχετεύση πρός άρδευσιν των κτημάτων, άλλα θά φροντίση τήν διοχέ- 
τευσιν πρός δδρευσιν τής πόλεως, καθότι καί τό ΰδωρ είναι έκτακτον καί 
άφθονον καί ή πόλις έχει έλλειψιν ΰδατος».
Σημείωσις. Τό νερό αυτό οί Τοΰρκοι τό έφεραν είς τήν Άρτάκην ξοδεύσαν- 
τες 800.000 λίρας Τουρκίας καί έχουν όχι μόνον άφθονον καί ύγιεινόν ΰδωρ, 
άλλα καί ήλεκτρικόν φωτισμόν. Οί Τοΰρκοι τής Άρτάκης εύγνωμονοΰντες 
είς τόν Δζαννήν, έστειλαν έδώ νερό διά να τό χύσωμε είς τόν τάφον του.

Άθήναι τή 24η Νοεμβρ. 1951
Χρήστος Τουργούτης

Ό Δζαννής έχει κατάλογον τής κτηματικής περιουσίας μέ τήν διατίμησιν 
αυτής είς λίρας χρυσός Τουρκίας καθώς καί μίαν συντομωτάτην ιστορίαν 
τής υποταγής τής Άρτάκης είς τούς Τούρκους. Είναι χρήσιμα διά τό Άρ- 
χεΐον μας;

ό ίδιος

13 Δεκεμβρίου 1951

Πολύ άγαπητό μου ζευγάρι,
Μέ δάκρυα συγκινήσεως άλλά καί εύγνωμοσύνης γράφω τό παρόν μου. 

Τά δάκρυα αύτά, τά εύχάριστα δι’ εμέ, τά χρεωστώ είς ύμάς, τό προσφιλές
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ζευγάρι καί, άν είναι δυνατόν, νά τα στείλετε μέσον του τόσου απέριττου 
άλλα καί τόσον συμπαθούς ύπουργοΰ τής Παιδείας εις τήν άδελφήν Γαλλί
αν, ή όποια ξεύρει ν’ άμείβη. Ποτέ μου δεν ήλπιζα ότι περί τα τέλη του βίου 
μου θά τύχω τοιαύτης ήθικής άμοιβής χάρις είς υμάς, ή όποια νά με άνταμεί- 
ψη καί νά με ξεκουράση διά τήν εξηκονταετή ύπηρεσίαν μου. Βεβαίως τίπο
τε άλλο δέν έκαμα παρά τό καθήκον μου προς τήν νεολαίαν, τήν όποιαν μέ 
ένεπιστεύθη ό 'Ύψιστος καί αί διάφοροι κοινότητες, όπου είργάσθην, αί 
όποΐαι μέ έπλήρωσαν βεβαίως διά τήν εργασίαν μου, άλλά καί ή ηθική 
άμοιβή είναι κάτι, του όποιου τήν άξίαν μόνον ό ήθικώς άμειβόμενος ήξεύ- 
ρει. Αύτήν δε τήν τελευταίαν χαράν καί εύχαρίστησιν τήν οφείλω είς ύμάς 
άγαπητό ζευγάρι. Θά τήν θυμούμαι, δέν ήμπορώ νά ειπω αιωνίως, διότι δέν 
θά ζήσω άλλα τόσα χρόνια, άλλα θά τήν θυμούμαι ως που νά κλείσω τά 
σωματικά μου μάτια.

Σάς συγχαίρω καί ύμάς, αγαπητέ κύριε Μερλιέ, διότι ό τόσον συμπαθής 
ύπουργός άπένειμε καί είς ύμάς τόν άνώτατον βαθμόν (δέν γνωρίζω τί σημα
σίαν έχει τό τοιοϋτο) άλλα τό άξίζετε μέ τό περιπλέον.
Τήν καλήν μας κυρία Μερλιέ τήν έπήνεσε μόνον μέ τά ωραία του λόγια, άν 
ήξευρε τί μεγάλη καρδιά κρύβει έν τή μετριοφροσύνη της, δέν θά περιωρίζε- 
το μόνον είς λόγια, άλλά θά τήν αντάμειβε μέ τό παράσημον \yefakat άδα- 
μαντοκόλλητον (=εύαρεσκείας παράσημον), τό όποιον άπένεμεν ό Σουλτάν 
Χαμίτ είς τάς επισήμους καί σπουδαίας γυναίκας, άλλά ή τιμή τού άξίως 
τιμηθέντος άνδρός της άντανακλά καί είς αύτήν, διότι κατά τήν άμωμον 
θρησκείαν μας «...καί έσονται οί δύο είς σάρκα μίαν», δ,τι ά κύριος Μερλιέ 
τό ίδιο καί ή κυρία Μερλιέ. Πολύ άγαπητό ζευγάρι, δέν έχω τίποτε άλλο νά 
σας άνταποδώσω παρά τήν θερμήν παράκλησιν είς τόν 'Ύψιστον νά σας 
πολυετή μέ ύγείαν άμετάπτωτον προς χαράν δλων ήμών, οί όποιοι σάς άγα- 
πώμεν.

Μέ αγάπην δσην καί έκτίμησιν καί θαυμασμόν
Χρήστος Τουργούτης

13 Δεκεμβρίου 1951

31.12.1951

Πολύ αγαπητοί κύριε Ο. Μερλιέ καί κυρία Μ. Μερλιέ,
Μέ μεγάλην συγκίνησιν διάβασα τό γεμάτο άπό λεπτότητα καί εύγένειαν 

γράμμα καί των δύο σας τής 26 Όκτωμβρίου τού λήξαντος έτους. Σάς εύχα- 
ριστώ διά τάς εύχάς σας έπί τή εύκαιρία των τε Χριστουγέννων καί τού 
καινούργιου χρόνου. Μόνον άπό τέτοιες εύγενείς ψυχές, σάν τις δικές σας, 
προέρχονται τοιαϋται εύχαί. Πολύ δμορφο καί καλλαισθητικώτατο καί τό 
Μοναστήρι. 'Η τόσον λεπτή κυρία Μερλιέ ήμπορεΐ νά διαλέξη άκαλλαί- 
σθητον πράγμα; Σάς εύχαριστώ καί διά τά συγχαρητήριά σας έπί τή άπονο- 
μή τού παρασήμου των ’Ακαδημαϊκών δαφνών, τό όποιον χρεωστώ άπο- 
κλειστικώς είς τήν εύμένειαν καί τήν τρυφερόν καρδίαν καί τών δύο σας, καί



238 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΓΟΥΤΗΣ

των οποίων τήν γλυκεϊαν φυσιογνωμίαν θά τήν έχω φωτογραφημένην καί 
έγχαραγμένην εις τήν γεροντικήν καί εύγνώμονα καρδίαν μου, ώς που να 
κλείσω τα μάτια μου.
Πολύ άγαπητό μου καί ταιριαχτό ζευγάρι, επί τή ευκαιρία τού νέου έτους 
1952 σάς εύχομαι χρόνια πολλά μέ ό,τι ποθεί ή χρυσή καρδιά καί των δύο.

Σάς σφίγγω θερμά τό χέρι, άγαπητέ κύριε Μερλιέ, σάς φιλώ τό χέρι πολύ 
άγαπητή κυρία Μ. Μερλιέ μέ άγάπην έκτίμησιν καί θαυμασμόν

Χρ. Τουργούτης
31 Δεκεμβρίου 1951

Υ.Γ. Σάς στέλλω καί τον φάκελλον τού τετραδίου, όπου σάς γράφω ιδιαιτέ
ρως δικαιολογούμενος καί ζητών συγγνώμην διά τήν αργοπορίαν μου.

ό ίδιος

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΥΡΓΟΥΤΗΣ

Γεννήθηκε τό 1867 στην Άνακού τής Καππαδοκίας όπου έμαθε καί τα πρώτα 
γράμματα. Τό 1881 πήγε να σπουδάσει στήν Πόλη, άρχικά στήν ’Αστική Σχολή 
Κοντοσκαλίου· συνέχισε στήν Μεγάλη τού Γένους Σχολή άποφοιτώντας τό 1887 καί 
έπιστρέφοντας τήν ίδια χρονιά στήν γενέτειρά του Καππαδοκία: άπό εκεί άρχισε τήν 
πολύχρονη διδασκαλική του σταδιοδρομία πού βάσταξε έξήντα χρόνια καί εκτάθηκε 
στήν εύρύτερη Μικρασιατική περιοχή· στο τέλος, ό Χρήστος Τουργούτης επανήλθε 
στήν Κωνσταντινούπολη, όπου δίδαξε για μιά εικοσαετία σέ σχολές στό Κοντοσκάλι 
καί στή Χαλκηδόνα. Γνώστης τής παλιάς τουρκικής, συνεργάστηκε μέ τό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών άπό τό 1947, οπότε έγκαταστάθηκε στήν ’Αθήνα, ώς τό 
θάνατό του τό 1961. Μετάφρασε φιρμάνια καί κώδικες του Ταμείου ’Ανταλλαξίμων 
σέ συνεργασία μέ τόν Γεώργιο Μαυροχαλυβίδη. Ή Μέλπω Μερλιέ, εκτιμώντας τήν 
προσφορά τών δύο αύτών σκαπανέων τής έρευνας τού Μικρασιατικού έλληνισμοϋ 
τούς άποκαλοϋσε, μαζί μέ τόν ’Εμμανουήλ Τσαλίκογλου, «πατέρες» τού Κέντρου.
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