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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ





ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
(Κωνσταντινούπολη 1910 - ’Αθήνα 2004)

Ό Έρμόλαος Άνδρεάδης, από τούς 
παλαιότερους συνεργάτες τής Μέλ- 
πως Μερλιέ, υπηρέτησε στο Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών από τό 
1949 ώς τό 1979. Είχε γεννηθεί τό 
1910 στην Κωνσταντινούπολη, οπού 
έζησε ώς τό 1922, οπότε έγκαταστά- 
θηκε μέ τήν ο’ικογένειά του στήν 
’Αθήνα. Οί γονείς του είχαν ζήσει τα 
παιδικά τους χρόνια στήν Καππαδο
κία, ό πατέρας του στήν Καρβάλη 
(Γκέλβερι, σημερινό Γκιουζέλ Οΰρτ· 
εκεί είχε γεννηθεί τό 1685 ό γενάρχης 

τής οικογένειας Άνδρέας) καί ή μητέρα του στή Νεάπολη (Νέβσεχιρ). Παρόλο 
πού καί οί δύο αυτές χριστιανικές κοινότητες ήταν τουρκόφωνες καί τα ελλη
νικά άκούγονταν μόνο στό σχολείο καί στήν έκκλησία, οί γονείς του μιλού
σαν πολύ στρωτά καί καθαρά ελληνικά. Ό πατέρας του Άχιλλέας συνεργα
ζόταν μέ διάφορες εφημερίδες τής Κωνσταντινούπολης, συνήθως μέ ψευδώ
νυμα λόγω τού πατριωτικού περιεχομένου τών γραφομένων του. Γνώριζε 
αρχαία ελληνικά καί λατινικά, καί μιλούσε καί έγραφε πολύ καλά τα γαλλικά. 
"Ισως σ’ αυτόν οφείλεται καί ή στρωτή, απέριττη, ευχάριστη γλώσσα πού χρη
σιμοποιούσε γράφοντας ό Έρμόλαος τόσο στά οδοιπορικά του καί στά δελ
τία μετάβασης, όσο καί στις πολυάριθμες λογοτεχνικές μεταφράσεις του.

Ένα άλλο προσόν του, ειδικά γιά τή συλλογή λαογραφικού υλικού άπό 
Μικρασιάτες, ήταν καί ή άρτια γνώση του τής τουρκικής γλώσσας, χάρη 
στήν όποια μπορούσε νά έχει άμεση επικοινωνία μέ τούς τουρκόφωνους 
Μικρασιάτες πρόσφυγες πού ζοΰσαν στήν Ελλάδα, άλλά καί μέ τούς Τούρ
κους στις αποστολές του στήν Καππαδοκία (1951, 1952, 1959) καί στον 
Πόντο (1963).
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Καππαδοκία, Γκέλβερι, 1959. Άνάίρογλου μαχλεσί, ό μαχαλάς τών Άνδρεάδηδων. 
Δεξιά, το σπίτι όπου γεννήθηκε ό πατέρας τοϋ Έρμόλαου Άχιλλέας 

(αρχείο Ήλεκτρας Άνδρεάδη).

Ό Έρμόλαος Άνδρεάδης ατό Σιβρίχισαρ, μπροστά στην εκκλησία 
τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονα τον 'Ιούλιο τοϋ 1951 (αρχείο Ήλέκτρας Άνδρεάδη).
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Tò έγγραφο τής Έκτιμητικής Επιτροπής μέ το όποιο άναγνωρίζεται ότι ή άκίνητη 
περιουσία πού έγκατέλειψε ό Άχιλλεύς Άνόρεάδης (πατέρας τον Έρμόλαου) στήν 

Κωνσταντινούπολη άνέρχεται σε 4.500 χρυσές λίρες Τουρκίας (άρχείο Κ.Μ.Σ.).
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;οϋ έτους 192 κατά τά άρθρα 9 καί 10 
25 ψηφίσματος τής Δ' τών Ελλήνων Συνε-

----------- σή| , την... οϋ μηνάς

λευσεως «περί ίδρΰσειος Διοικητικών Επιτροπών πρός έλεγχον των δη
λώσεων έγκατελειφθησών έν Του κίρ περιουσιών ΰπό ανταλλαξίμων

προσηρτη μενών αυτή ή προσαχθέντων ΰπό τοϋ ίδιου ή πληρεξουσίου 

έγγραφων κυριότητος --------------------------------------------------------------—

τάς πληροφορίας, δς έλαβε παρά

καί στηριζομένη κυρίως εις τάς προσωπικός γνώσεις καί την άντίληψιν 
τών μελών της

’Επειδή ή έξέτασις τής είρημένης δηλώσεως άνηκοΰσης εις άνταλ- 
λάξιμον δικαιούχον δμογενή, υπάγεται εις τήν άρμοδιότητα τής 
Επιτροπής καί δέον νά γίνη τυποις δέκτη,
Επειδή τδ πεο·εχόμενον τής δηλώσεως, τά προσαχβέντα έγγραφα, α(

ΣκεφΘεΐαα

Ή δεύτερη σελίδα τοϋ εγγράφου τής Έκτιμητικής ’Επιτροπής.



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 443

Ή τρίτη (τελευταία) σελίδα τοϋ έγγράφου της Έκτιμητικής Επιτροπής.
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t

Τήν δήλωσιν αυτήν θά κάμουν δσοι έχουν υποβάλλει 
έγκαίρως δήλωσιν άποζημιώσεως εις τάς υπηρεσίας 
ανταλλαγής, ώς καί έκεΐνοι εις τούς όποιους] αί έκτι- 
μητικαί έπιτροπαί έπεδίκασαν ποσά λόγψ συγκλη
ρονομίας ή συνιδιοκτησίας.

ΪΠΕΪΘΪΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ

Όνοματεπώνυμον τοϋ δηλοΰντος (όλογράφω;). 

Τόπος καταγωγής : πόλις ή χωρίον..........

ΠοΟ κατοικεί σήμερον μονίμως ό δηλών, πόλις 

χωρίον, συνοικία άκριδής διεόθυνσις, δδός, Αριθ

μός, τετράγωνον συνοικισμού κλπ.

ι τών συνεπειών τοΟ Νόμοι 

.....  τοϋ Νομού ή Ύπ]σεως

ιερί ψευδούς δηλώσεως, δτι άπδ τρι-Ό όπογεγραμμένο; δηλώ όπευθύνως καί έν γν<

μήνου διαμένω μονίμως έν ........
καί δτι Sèv είμαι σήάβρον όπωσδήποτε έγκατεστημένος άγροτικώς τόσον έγώ, δσον καί τά λοιπά μέλη τής οίκογενείας μου 

(σύζυγο;—άνήλικα τέκνα). 7 _

-Ì ..... 1926

(Υπογραφή) ^

(διά τούς άγραμμάτους δύο μάρτυρες) " Λ '

ΒΕΒΑΙΒΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Η ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ)Μ0Υ

Ό ύπογεγραμμένοςΓ.77Τ.χ.<^^;^:μ.ι..^....το0.............................άστυνομικού τμήματος ή σταθμο0,..^^Λ^»2κΐΜ<ΐΛΛ^.(2)
ή ΕΠΟΠΤΗΣ ύπάλληλος τής Ε. Α. Π. ή Ύπουργ. Προνοίας βεβαιώ δτι 6 δηλών πρόσφυξ,.^^/ΐΛ^,^./.μ^^μ^/ίΐ^/^/1

άπδ τριμήνου καί έντεΰθεν διαμένει μονίμως εις... .........................................r^..ZT.Ll.u.Xy.........................................................

JJ.jsJ.UkJP.Jtd?..·!.......... 1926

Τ.Σ. (6»n.»rt) ^ j, ,

ΒΕΒΑΙΟΣΙΣ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Βεδαιοϋμεν όπευθύνως δτι è ώς άνωτέρω δηλών πρόσφυξ καί τά μέλη τής οίκογενείας του δέν είναι όπωσδήποτε άπο- 

κατεστημένοι άγροτικώς έν τή καθ’ ήμ&; έποικιστική περιφερείς, συμφώνω; ταΤς κάτωθι όδηγίαις.

Έν........................... ., ,τή .................... ...............„1926

Ο Δ'-ευθυντής ή Προϊστάμενος τού Έποικιστιχοΰ Γραφείου....................... ,........................................... ......

Τ. Σ. (όπογραφή) * 1

Π Ρ Ο Σ Ο X Η. Διαβάσατε τάς όδηγίας.

1. Ιήν δήλωσιν αύτήν άμα συμπληρωθή και έπικυρωθή θά τήν κατάθεση άμέσω; ό ένδιαφερόμενος είς τδ πλησιέστερον 
Γραφεϊον Ανταλλαγής ή άν δέν ύπάρχη τοιοΰτον είς τήν Τποδιοίκησιν ή τήν Αστυνομικήν Αρχήν.

\ 2. Οί πρόσφυγες δικαιούχοι οί δποϊοι κατοικούν μονίμως είς τάς ’Αθήνα;, τδν Πειραιά καί Προάστεια είς τήν θεσσαλο-

Υπεύθυνη δήλωση τοϋ Άχιλλέα Άνδρεάδη (πατέρα τοϋ Έρμόλαου) πού συνόδευε 
τήν «Δήλωση άποζημιώσεώς» του προς τις υπηρεσίες Ανταλλαγής (άρχεΐο Κ.Μ.Σ.).
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 0 ΠΡΟΣΦΥϊ

Πάσας δηλώσεις έγχαταληφθείαης περιουσίας 

έχετε ύποδάλει έν Έλλάδι είς τάς υπηρεσίας 

τής άνταλλαγής καί ποίοι είναι ο[ άριθμοί τοΟ 

πρωτοκόλλου αΰτώ/.

Τάπας έγχαταληφθείσης περιουσίας διά τήν δποί- 

αν έχετε δποδάλει χωριστήν δήλωσιν.

Από ποιον ύποκατάστημα τής Εθνικής Τρα- 

πέζης θέλετε νά πληρωθήτε -,

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕQ2

Άριθ. πράξεως Πρωτοβάθμιον Επιτροπής Sé0 ‘Αριθ. πράξεως Δευτεροβαθμίου "Επιτροπής

Έπιδικασθεν ποσόν » ΙΙληρωτέον ποσδν

'Ολογράφως Άριόμητικώς' 'Ολογράφως Αριθμητικός

ΠρωτοδαΙμίως............................... . Ιίρωτοβαθμίωί----- »..................

Δευτεροβαθμίως.................................. Δευτεροδαθμίως...........................

" e^sIfhwb

___ ...... τή.._________________ 1926

Ο Διευθυντής Ανταλλαγής

νίκην (πάλιν), Πάτρας, Κόρινθον, Άργος, Σπάρτην, Γήθειον, Τρίπολιν, Σϋρον, Κέρκυραν, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον κα] 
έν γένει είς κάθε πβοιφέρειαν δπου δέν ένεργήθη άγροτ^κή ΐγχατίοτασις προσφύγων άπδ τήν ύπηρεσίαν του ΈποικισμοΟ ή 
τήν Επιτροπήν ’Αποκαταστάσεως Προσφύγων, θά ζητήσουν τήν βεδαίωτιν ΜΌΝΟΝ τής ’Αστυνομικής ’Αρχής ή του 
Έπάπτου Συνοικισμού. [

Όλοι βί λοιποί καί ίδίως δλοι οί κατοιχούντες τήν \ αχεδονίαν (πλήν πάλεως θεσ)νίκης) Θράκην, Λέσδον, Λήμνσν, 
Χίον, Κρήτην, Θεσσαλίαν, Πρέβεζαν κλπ. θά πάρουν τήν βεβαίωσιν τού Γραφείου Εποικισμού.

3. Αγροτικό; έγκατεστημένοι είναι δσοι καλλιεργοίή έπί γαιών δοθεισών είτε όπδ τής Επιτροπής Άποκαταστάσεως 
είτε δπδ τοΟ Κράτους, ήτοι έπΐ άγρού, ή άμπέλου, ή έλα1.όνος, ή λαχανοκήπου ή κάρπωσιν έλαιοκτημάτων ή άμπελώνων 
καί έν γένει φυτειών ώς π. χ. έν Λέσβω ώς καί οί λαβόντες βοσκήν μετά άριθμοΟ ζώων.

4. Δέν θεωρούνται άγροτικό; έγκατεστημένοι δσοι άπλώς έστάλησαν είς ένα κτήμα χωρίς δμως να ήμπορέσουν νά καλ
λιεργήσουν δι’ οίονδήποτε λόγον.

5. θεωρούνται άγροτικώς έγκατεστημένοι καί συνεπώς δέν θά κάμουν τήν παρούσαν δήλωσιν δσοι διαμένοντες είς πόλιν 
ή χωρίον καί άσκούντες άστιχδν* ίπάγγελμα π.χ. ράπεης κλπ. έχουν πάρει συγχρόνως καί άγροτικδν κλήρον έστω κα* 
μειωμένον.

6. Προσέξατε νά δήλώσητε ώς τόπον καταγωγής τό; χώρίον, ή πάλιν δπου ίγράψατε δτι κατάγεσθε είς τήν δήλωσιν άπο- 
ζημιώσεως. Επίσης νά γράψητε τάϊδια άνόματα μέ τά όποια έχετε κάμει τήν πρώτην δήλωσιν άποζημιώσεως.

7. θεωρούνται ώς άστικό; έγχατασταθέντες οί ^δυνάμει πιστοποιητικών τού τέως Κτηματικού Γραφείου θεσ)νίχης 
άγοράσαντες οίκόπεδα τής χαείσης ζώνη; χαί συνεπώς οδτοι δέν θά λάδουν προκαταβολήν οδτε θά κάμουν δήλωσιν.
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Tò μεγάλο του όμως χάρισμα ήταν ο ενθουσιασμός του καί ή πίστη του 
στή δουλειά του, καθώς καί ή αμεσότητα καί ή φιλικότητα μέ τήν όποια 
προσέγγιζε τούς πληροφορητές. Κέρδιζε αμέσως τήν εμπιστοσύνη τους μέ 
τή γλυκύτητα καί τήν ηρεμία του, τήν κατανόηση για τις δύσκολες συνθήκες 
καί τούς καημούς τής προσφυγιάς. Πλησίαζε ολόκληρη τήν οικογένεια καί 
άφουγκραζόταν τά βάσανα καί τα παράπονά τους, ενώ οί τσέπες του ήταν 
πάντα γεμάτες άπό καραμέλες καί σοκολάτες για τά παιδάκια. Κατόρθωνε 
έτσι να αποκομίζει θησαυρούς πληροφοριών για τις παραδόσεις καί τις 
δοξασίες τών προγόνων τους. ’Αλλά καί κοινοτικά έγγραφα, σφραγίδες καί 
άλλα κειμήλια τών κοινοτήτων κατάφερνε να τού εμπιστεύονται για λογα
ριασμό τού Κ.Μ.Σ. Γράφει σχετικά ή Ματούλα Ρίζου-Κουρουπού στό άφιέ- 
ρωμα στό Κέντρο τού περιοδικού Επτά Ημέρες τής εφημερίδας Ή Καθη
μερινή, 2 ’Ιουνίου 2002, σ. 12 : «Πρωτεργάτης ό Έρμόλαος Άνδρεάδης πού 
ήταν ικανότατος στό νά ξετρυπώνει μπαούλα καί νά ανακαλύπτει έγγραφα, 
φιρμάνια, φωτογραφίες. Φαίνεται είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα νά τούς εξη
γεί μέ απλά λόγια τί σημαίνουν αύτά τά έγγραφα γιά τήν Ιστορία».

Στό ’Αρχείο τού Κ.Μ.Σ. βρίσκονται όλα αύτά τά αντικείμενα άλλά καί 
τά περιγραφικότατα οδοιπορικά του (πού θά άξιζε νά δημοσιευτούν αύτο- 
τελώς), τά λεπτομερή, άποκαλυπτικά γιά τή ζωή τών προσφύγων, δελτία 
μετάβασης, καθώς καί τά λαογραφικά στοιχεία πού συνέλεγε στις πολυά
ριθμες άποστολές του, τόσο στις διάφορες προσφυγικές συνοικίες τής ’Αθή
νας καί τού Πειραιά (Καισαριανή, Κοκκινιά, Ν. ’Ιωνία, Ν. Χαλκηδόνα, Ν. 
Σμύρνη, Ταμπούρια, Μπραχάμι, Δουργούτι, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Ελβετία, 
Βύρωνα κ.ά.), όσο καί στις διασκορπισμένες σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα προ
σφυγικές κοινότητες (Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ’Ήπειρο, Πελοπόννη
σο, Εύβοια, νησιά τού Αιγαίου καί τού Ίονίου) '.

Τό υλικό αύτό συμπληρώνουν οί καλλιτεχνικές, έκφραστικές φωτογρα
φίες του, πού αποκαλύπτουν, έκτος άπό τό ταλέντο του, καί τήν άνθρώπινη 1

1. Στό σύνολο τού Υλικού Προφορικής Παράδοσης τού ’Αρχείου τού Κ.Μ.Σ. ή 
συμβολή τού Έρμόλαου Άνδρεάδη συνίσταται σέ 11.124 σελίδες: Ό τελευταίος 
Ελληνισμός τής Μικράς "Ασίας. ’Έκθεση τοϋ έργου τον Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών 1930-1973, ’Οργάνωση, συγγραφή τού Καταλόγου: Octave Merlier, ’Αθή
να 1974, σ. 104 (Βιθυνία) 1.210 σελίδες, σ. 113 (Μυσία) 923 σελίδες, σ. 118 (Αίολί- 
δα) 229 σελίδες, σ. 124 (’Ιωνία) 298 σελίδες, σ. 131 (Λυδία) 862 σελίδες, σ. 142 
(Παμφυλία) 351 σελίδες, σ. 145 (Κιλικία) 38 σελίδες, σ. 148 (Πισιδία) 573 σελίδες, 
σ. 150 (Φρυγία) 678 σελίδες, σ. 157 (Λυκαονία) 493 σελίδες, σ. 198 (Παφλαγονία) 
175 σελίδες, σ. 203 (Πόντος) 5.294 σελίδες.
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Ό Έρμόλαος Άνδρεάδης στό Πλατύ μέ Φαρασιώτες πληροφορητές, 'Απρίλης 1957 
(αρχείο Ήλέκτρας Άνόρεάόη).

ζεστασιά μέ τήν οποία αντιμετώπιζε τή δουλειά του καί άποτυπώνουν έναν 
ολόκληρο κόσμο σέ μια μοναδική στιγμή της ελληνικής ιστορίας2.

’Από τό 1949 ό Έρμόλαος Άνδρεάδης γίνεται τακτικός συνεργάτης τοΰ 
Κ.Μ.Σ. Τό Κέντρο τότε στεγάζεται στό Γαλλικό ’Ινστιτούτο καί έπιχορη-

2. Στήν Έκθεση τοΰ Κ.Μ.Σ. (στο ίδιο, σποραδικά) εκτέθηκαν περίπου 110 
φωτογραφίες τοΰ Έρμόλαου Άνδρεάδη. "Ενα μικρό δείγμα των φωτογραφιών 
του δημοσιεύθηκε πρόσφατα στήν έκδοση τοΰ Κ.Μ.Σ. καί τής έφημ. Τά Νέα, 
Γιώργος Σεφέρης. Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας. Στις φωτογρα
φίες αυτές μπορεί να διακρίνει κανείς τήν αγάπη του καί τό ενδιαφέρον του για 
τούς απλούς άνθρώπους στις καθημερινές τους ασχολίες (Χαλκωματάδικα τής 
Καισαρείας 1959, Παλαιοβιβλιοπώλης στήν Καισαρεία 1959, Διάβαση τοΰ ποτα- 
μοΰ "Αλυ 1963, Ύφάντρες χαλιών καί Τοΰρκοι άγγειοπλάστες στό Άβανός 1953, 
Ή άγορά τής Καισάρειας 1959). Ή συμβολή του στήν "Εκθεση αυτή δέν περιορί
στηκε μόνον στήν παρουσίαση των φωτογραφιών του (πού άποτελοΰσαν άλλωστε 
μικρό μέρος άπό τό σύνολο πού κατέθεσε στή φωτογραφοθήκη τοΰ Κ.Μ.Σ.), άλλά 
συνεργάστηκε καί στήν άναλυτική παρουσίαση τής εργασίας πού έγινε άπό τό
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'Αποστολή στό Πλατύ, 'Απρίλης 1956 (άρχειο Ήλέκτρας Άνόρεάδη).

γεΐται από τή γαλλική κυβέρνηση. Επειδή τα οικονομικά μέσα είναι πενι
χρά, ό Άνδρεάδης εργάζεται τό πρωί ώς λογιστής στό Annexe Centrale του 
Γαλλικού Ινστιτούτου στήν όδό Σίνα, ενώ τά άπογεύματα καί πολλές 
Κυριακές (όπως προκύπτει άπό τις ημερομηνίες στά δελτία μετάβασης) τά 
άφιερώνει στή δουλειά τού Κέντρου. Στήν όδό Σίνα, στό σπίτι των Μερλιέ, 
γίνονται τακτικά τά περίφημα «φροντιστήρια», πολλές φορές άνοικτά, 
όπου συμμετέχουν γλωσσολόγοι, ιστορικοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι των 
γραμμάτων, όπως ό Σεφέρης, ό Μυριβήλης κ.ά.

Ό Έρμόλαος Άνδρεάδης, πού σέ όλη του τή ζωή ήταν ενθουσιώδης 
ίδεολόγος, πιστεύει μέ όλη του τήν ψυχή στό έργο του. Ή δουλειά του ταυ
τίζεται μέ τήν ύπαρξή του, δέν τήν ξεχνάει ποτέ όπου κι αν βρίσκεται. 
Αναζητεί συνεχώς μέσα άπό γνωριμίες καινούριους πληροφορητές.

Κέντρο στις 16 Επαρχίες τής Μικρός ’Ασίας: «Τί συντελέστηκε άπό τό Κ.Μ.Σ.», 
στό ίδιο, σσ. 50 (γενικά), 96 (Βιθυνία I), 110 (Μυσία I), 129 (Λυδία I), 147 (Πισι- 
δία), 149 (Φρυγία I), 155 (Λυκαονία I), 215 καί σ. 109 (επιμέλεια σελίδων προφο
ρικής παράδοσης σχετικών μέ μια ιστορική συνέχεια).
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Ζωγράφου Χαλκιδικής, Άνάαβάλ, 1959 (άρχείο Ήλέκτρας Άνδρεάδη).

Σε οδοιπορικό τού καλοκαιριού του 1951 άπό την Καππαδοκία μιλάει 
για τήν ευλογημένη έκείνη ώρα τής πρώτης επαφής μέ το Κ.Μ.Σ., ενώ είναι 
χαρακτηριστικός ό τρόπος μέ τον όποιο εκφράζεται στο ίδιο κείμενο για τη 
Μικρασία:

Σκεφτόμουνα πόσος μόχτος καί πόσο αίμα απ’ τήν καρδιά μας χρειά
ζεται άκόμα γιά να δώσουμε ζωή στο παγωμένο κορμί της, νά κάνου
με νά ξαναζεστάνει τό χνώτο της, νά ξαναχτυπήσει ή σταματημένη 
καρδιά της, νά καταφέρουμε νά ξανακουστεί ή βουβαμένη λαλιά της. 
(15.18.)

Τά οδοιπορικά των ταξιδιών (αποστολών) του, καθώς καί τά δελτία 
μετάβασης (στα περίχωρα τής "Αθήνας καί του Πειραιά) είναι πραγματικά 
λογοτεχνικά κείμενα. Περιγράφει μέ ζωντάνια τά τοπία, τις καλύβες, τούς 
ανθρώπους, τούς διαλόγους, τά συναισθήματα, τόσο τά δικά του όσο καί 
τών άλλων.

29
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Καθισμένη σταυροπόδι στο σειάύίρι της παράγκας της μιά ρυτιδωμέ
νη γριούλα χτένιζε ένα χαριτωμένο δεκάχρονο, ξανθό μέ κοτσίδες 
γαλαζομάτικο κοριτσάκι. (Κοκκινιά, ΔΜ 2/13.7.)

Παρέχει πάσης φύσεως πληροφορίες ποϋ θά μπορούσαν να άξιοποιη- 
θοΰν μέ διάφορους τρόπους : για τα επαγγέλματα των προσφύγων, τα σπί
τια τους, τήν ομιλία τους, τίς ασχολίες τους.

Τή βρήκα στό σπίτι τής παντρεμένης κόρης της, πού είναι δίπλα στό 
δικό της. Καθόταν εκεί σκυφτή καί κουλουριασμένη καί προσπα
θούσε νά βοηθήσει τήν κόρη της πού ϋφαινε πάνω στον άργαλειό μιά 
κουρελού. (Καισαριανή, 13/2/52, ΚΠ 25.)

Συναντάει τούς πληροφορητές πότε σέ καφενεία, μπακάλικα, μανάβι
κα, καρβουνάδικα, παστουρματζίδικα, πότε σέ φτωχικές καλύβες.

Στή μονοκάμαρη παραγκούλα της στεγαζόταν μιά καινούργια ύπαρ
ξη: πριν από λίγες μέρες ή νύφη της είχε γεννήσει ένα άγοράκι... καί 
βολευτήκαμε στό στενό χώρο πού χρησιμοποιείται γιά κουζίνα. Εκεί 
ή Κεκλίκ, ή απλοϊκή γυναικούλα των Κενατάλων, μοϋ αφηγήθηκε μέ 
τον δικό της τρόπο τήν νΕξοδο τού χωριού της. (Καισαριανή, 16/2/54, 
ΚΠ 25.)

’Απ’ εκεί πήγα στήν πληροφορήτρια ... Τή βρήκα κλεισμένη στό μονα
δικό δωμάτιό της, τό κατασκότεινο, νά κάθεται κατάχαμα σταυ
ροπόδι, προσπαθώντας νά ζεσταθεί στό μισοσβησμένο μαγκαλάκι 
της ... Θέλεις, μοϋ λέει, νά γράψεις ; Κάτσε μιά στιγμή ν’ άνάψω τή 
λάμπα. 'Άναψε τή μικρή λάμπα τού πετρελαίου καί φωτίστηκε ή 
γύμνια τής φτωχικής κάμαρας. (Πλάκα, 27/1/53, ΔΜ 2/13.7.)

Οί καιροί είναι δύσκολοι καί αντιμετωπίζει, εκτός των άλλων καί τή 
δυσπιστία των πληροφορητών. Τόν ρωτάει ένας πληροφορητής στό 
Μπραχάμι :

Μήπως είσαι, μου λέει, μυστικός άστιινομικός ; Είμαι καθαρός ! 
(30/12/55, ΚΠ 25),

ενώ μιά πληροφορήτρια στήν Κοκκινιά τόν περνάει γιά προτεστάντη προ- 
παγανδιστή. (ΔΜ 2/13.7.)

Πρέπει μέ κάθε τρόπο νά άποκτήσει τήν εμπιστοσύνη τους :
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔίΕΥΘΥΝΣΙΣ Μ ΕΛΚΟΣ ΜΕΡΛΙΕ 
ΟΔΟΣ ΣΙΝΑ 29-31. ΤΗΛ. 612-270

ΑΘΗΝΑΙ Παρακαλούνται θερμώς αί κατά τόπους 
Άρχαί, όπως διευκολύνουν τό έργον 
TJO.C συνεργάτΛΟ.. τού Κέντρου Μικρα
σιατικών Σπουδών, ό όποϊος συλλέγει 
Λαογραφικόν καί ’Εθνογραφικόν όλι- 
κόν, σχετιζόμενον μέ την ζωήν, την 
λατρείαν καί τά έθιμα τών εκ Μικράς 
Ασίας προσφύγων.

Δελτίον ταυτότητος άνήκον εις
ιόν €ΡMOAAO/w Μ.ΑΛ/ώΡίΑΛΗΛ)

ΚΕΝΤΜ
4ΙΕΥΒΥΝΙΗ ΜΕΛΠΟΙ ΜΕΡΛΙΙ 

*ΜΜΛ 3Β - AttHNAI

Δελτίον ταυτότητος συνεργάτου τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
(άρχεΐο Ήλέκτρας Άνδρεάδη).

Προτού άρχίσω τη δουλειά προσπάθησα νά δημιουργήσω ατμόσφαι
ρα. Κουβέντιασα μαζί τους γιά τις πατρίδες τους, γιά τήν Καππαδο
κία, γιά τό ταξίδι μου στη Μικρασία. (Ευγένεια, Κυριακή 13/7/53, 
ΔΜ 2/13.7.)

Λειτουργεί καί ώς σύνδεσμος τών προσφύγων μέ τις πατρίδες τους. 
Υπόσχεται στήν κ. Σοφία άπό τα Κενάταλα νά τής πάει τήν επόμενη φορά 
φωτογραφίες του χωριού της από τό πρόσφατο ταξίδι του. (Καισαριανή, 
Κυριακή 11/11/51, ΚΠ 25.)

Στις αποστολές του άνά τήν Ελλάδα καί στά ταξίδια του στήν Καππαδο
κία οί συνθήκες είναι δύσκολες. Οί μετακινήσεις του γίνονται μέ καράβια, 
τρένα, λεωφορεία, φορτηγά, άλογα, μουλάρια καί πεζοπορίες αρκετών 
ωρών. Όταν νυχτώνει, αναγκάζεται νά διανυκτερεύει όπου βρίσκεται:

’Ήλθε ή ώρα τοϋ ύπνου. Μας είπαν ότι θά ήταν προτιμότερο νά κοι
μόμαστε εκεί “επί τόπου” πάνω στό “ντάμ” [δώμα] γιατί κάτω είχε 
ψύλλους στά δωμάτια ... ([Στό Περίστρεμμα.], 15.18.)
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'Επιστολή τής Μέλπως Μερλιέ προς τον Έρμόλαο Άνδρεάδη τής 16.4.1956 
(άρχείο Ήλέκτρας Άνδρεάδη).
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ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ ΑΘΗΝΑ 16. 4. 56 Δευτέρα

29-31, ΟΔΟΣ ΣΙΝΑ

Πολύ άγαπητέ κύριε Άνδρεάδη μας,

"Οσο καλός καί ξεκουραστικός είστε άπό κοντά, είστε καί άπό μακρυά. Τά 
γράμματά σας μάς έδωσαν πολλή χαρά κι επί πλέον θαυμάσαμε τον τρόπο 
πού όργανώνεστε καί δουλεύετε. Εύγε σας.
Τώρα θά φτάσουν οί συνεργάτες, 14, γιά τό μικρό μας φροντιστήριο.
"Ολοι μαζή χαιρετάμε εγκάρδια τον κ. Σαβουλίδη καί τούς συνεργάτες του, 
καθώς καί τούς πολύ άγαπητούς μας Φαρασιώτες, Φκοσώτες, Άφσαριώτες, 
Κισκλήδες, Τσουχουριώτες, Σατιλήδες,

κι εσάς, άγαπητέ συνεργάτη, ιδιαιτέρως, 
μέ πολλή άγάπη

Μέλπω Μερλιέ

Τ[αιιάνα] Milliex 
“Αννα Χ^Νικολάου 
Σ[οφία] Δονδολίνου 
[Ζωή] Κυριτσοποΰλου 
Χ[αρά] Λιουδάκη 
Χ[ρήστος] Σαμουηλίδης 
Μ[αρία] Νυσταζοποΰλου

Γ[εώργιος] Μαυροχαλυβίδης 
Τζούλια Σοΰλη 
Έλ[ένη] Καρατζά 
’Αγλαΐα Λουκοπούλου 
Ελένη Γαζή
E[ugène] Dalleggio (Δαλέζιος)

συνυπογράφω !
Τα διάβασα κι εγώ 
καί συγκινήθηκα 

καί είπα 
ότι είστε 

θαυμάσιος.

Έρμόλαε, τά γράμματά σου είναι έκτακτα. Καλά θά κάνεις 
να τά στέλνεις κατευθείαν στήν κυρία Μερλιέ. Σ’ ευχαρι
στώ ιδιαιτέρως καί σέ χαιρετώ μέ πολλή

άγάπη καί εκτίμηση, ’Αγλαΐα Άγιουτάντη 

Μέ πολλή άγάπη καί ταπεινοσύνη. Ό πατρόν !
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Θά μπορούσε να πει κανείς πολλά άκόμα γιά τό έργο τοϋ Έρμόλαου 
Άνδρεάδη ώς συνεργάτη του Κ.Μ.Σ., ό χώρος όμως είναι περιορισμένος. 
"Ας τελειώσουμε μέ τά λόγια του Όκτάβ Μερλιέ : «"Ενας από τούς παλιό- 
τερους, ό Έρμόλαος Άνδρεάδης, προσελήφθη τό 1949 σάν τακτικός 
συνεργάτης. Εξαιρετικός καί άφοσιωμένος, άνακάλυπτε τούς άνθρώπους 
καί τά πράγματα, καί, συγχρόνως, φωτογραφούσε μέ μεγάλη τέχνη καί 
έπιτηδειότητα δ,τι τού φαινότανε πώς είχε έθνογραφική άξια»3.

Χαρακτηριστική τής σχέσης τής Μέλπως Μερλιέ μέ τούς συνεργάτες 
της είναι μία επιστολή της (βλ. προηγούμενη σελίδα) προς τόν Έρμόλαο 
Άνδρεάδη, πού βρισκόταν σέ αποστολή, μέ τούς χαιρετισμούς των συνερ
γατών καί σημειώματα τού Όκτάβ Μερλιέ («πατρόν») καί τής διευθύ
ντριας τοϋ Κ.Μ.Σ. Αγλαΐας Άγιουτάντη. Ή έπιστολή είναι ενδεικτική 
τοϋ θερμού οικογενειακού κλίματος πού επικρατούσε στο Κ.Μ.Σ. στή 
μυθική εκείνη εποχή καί τού ενθουσιασμού γιά τή δουλειά πού γινόταν.

Τό 1970 έκδόθηκε άπό τό Κ.Μ.Σ. τό βιβλίο πού έγραψε ô Έρμόλαος 
Άνδρεάδης μαζί μέ τόν Δημ. Πετρόπουλο,Ή θρησκευτική ζωή στήν περι
φέρεια ’Άκσεραϊ-Γκέλβερι (πρόλογος καί άνάλυση στά γαλλικά Μέλπως 
καί Όκτάβ Μερλιέ), ένώ τό ύπόλοιπο λαογραφικό ύλικό πού συνέλεξε 
δλα αυτά τά χρόνια, μαζί μέ τά όδοιπορικά του καί τά δελτία μετάβασης 
βρίσκονται στο Αρχείο τού Κ.Μ.Σ. καί περιμένουν τήν άξιοποίησή τους 
άπό άλλους μελετητές.

Μιά άγνωστη πτυχή στή ζωή τού Έρμόλαου Άνδρεάδη είναι δτι πολέμη
σε ώς λοχίας στον Έλληνοϊταλικό πόλεμο στήν Αλβανία, όπου τραυματί
στηκε σοβαρά καί στά δυό του πόδια μέ κρυοπαγήματα καί νοσηλεύτηκε στο 
Στρατιωτικό νοσοκομείο τοϋ Λουτρακιού.

Μέ τό λογοτεχνικό ψευδώνυμο Ερμος Αργαιος (έμπνευσμένο, φυσικά, άπό 
τήν πατρίδα τών προγόνων του, τό ποτάμι Έρμος καί τό ορος-ήφαίστειο 
Άργαΐος τής Καππαδοκίας) ό Έρμόλαος Άνδρεάδης μετέφρασε άπό τά 
τουρκικά μυθιστορήματα, ποιήματα, διηγήματα καί θεατρικά (πού έχουν 
παιχτεί επανειλημμένα) : Άζίζ Νεσίν, Ό καφές καί ή δημοκρατία, Θεμέλιο, 
1965· Ό Σίσυφος μέ τά οχτώ πόδια, Διογένης, 1972· Εύθυμογραφικά διη
γήματα, Διογένης, 1975· Τό θεριό τοϋ Ταύρου (θεατρικό), Δωδώνη, 1977· 
Ή νοημοσύνη τών ζώων. Κέδρος, 1977- Ό μυστικός πράκτορας ΟΧ-13,

3. Ό τελευταίος Ελληνισμός ..., σ. 34. Καί συνταξιούχος ό Έρμόλαος Άνδρε
άδης «άφιερώνει άκόμη ενα μεγάλο μέρος τού καιρού του στο Κέντρο», στο ίδιο, 
σ. 52 σημ.
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Ό λοχίας Έρμόλαος Άνδρεάδης τον Φεβρουάριο 1941 στο Στρατιωτικό νοσοκομείο 
Λουτρακιού (αρχείο Ήλέκτρας Άνδρεάδη).

Άντιπαράλληλα, 1978· Ζονμπονκ ό κομπιναδόρος, Κέδρος, 1979· Τά παι
διά καί οί μεγάλοι, Διογένης, 1980· Κάνε κάτι Μέτ (θεατρικό), Άντιπα- 
ράλληλα, 1983· Ναζίμ Χικμέτ, Ή γελάδα -Υπήρξε ή όχι ô Ίβάν Ίβάνοβιτς 
(θεατρικό), Δωδώνη, 1979· Το σπαθί τον Λαμοκλή (θεατρικό), Σύγχρονη 
Εποχή, 1982· Τό ερωτευμένο σύννεφο, Σύγχρονη Εποχή, 1991· Γιασάρ 
Κεμάλ, Ίντζέ Μεμέτ, Κέδρος, 1981' 15 Τούρκοι προοδευτικοί ποιητές, 
’Αλφειός, 1976· Τά ευτράπελα τού Νασρεττίν Χότζα, ’Αλφειός, 1979· 
’Ανθολογία τούρκικης προοδευτικής ποίησης, ’Αλφειός, 1981· Περτέβ 
Ναϊλί Μπορατάβ, Τούρκικα λαϊκά παραμύθια, Κάκτος, 1988.

Για τό μεταφραστικό του έργο τιμήθηκε τό 1989 μέ τό Β' Βραβείο Λογο
τεχνίας Ίπεκτσί. Υπήρξε μέλος τής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών καί τής 
Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων.

’Αγνός ίδεολόγος σέ όλη του τή ζωή, ο Έρμόλαος Άνδρεάδης πίστευε 
στήν ελληνοτουρκική φιλία, πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες καί άνωθεν 
επιβεβλημένους διχασμούς, καί συνέβαλε μέ όλο του τό έργο, άλλά καί μέ 
τις πράξεις του, στή φιλική προσέγγιση τών δύο λαών.

ΗΛΕΚΤΡΑ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΗ
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