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ΑΓΛΑΪΑ ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ*
(1912-1999)

Μέ ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι ξανά, 
έπειτα άπό πολλά χρόνια, στο Κέντρο Μι
κρασιατικών Σπουδών. Μπορεί ό χώρος να 
μήν είναι ’ίδιος μέ αυτόν, στον όποιο έζησα 
κα'ι έργάστηκα, μπορεί οί παλαιοί συνεργά
τες, δεμένοι άμεσα μέ τη Μικρά Ασία, νά 
έχουν πιά οί περισσότεροι έκλείψει, αλλά το 
έργο του Κέντρου είναι πάντα το ίδιο, ίδια ή 
άποστολή του. Εύχαριστώ τον γενικό γραμ
ματέα Κύριο Πασχάλη Κιτρομηλίδη καί το 
Διοικητικό Συμβούλιο, που μου έδωσαν την 
εύκαιρία νά τιμήσω τη μνήμη τής Αγλαΐας 
Άγιουτάντη, ή οποία υπήρξε γιά μένα πά
ντοτε πολύ προσφιλής, καί νά επικοινωνήσω 
μέ τό Κέντρο καί τούς συνεργάτες του: 

"Οταν τελειώνοντας τίς σπουδές μου στό Πανεπιστήμιο Αθηνών, άνέλαβα 
νά έργαστώ στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στό τμήμα χειρογράφων καί 
εγγράφων, βρέθηκα σέ ένα περιβάλλον έντυπωσιακά συγκινητικό γιά την πί
στη καί τήν αφοσίωση τών συνεργατών του στήν άποστολή τους. Παλαιά καί 
νεώτερα μέλη, τά περισσότερα μικρασιατικής καταγωγής, διαπνέονταν άπό τήν 
ίδια λαχτάρα νά προφτάσουν νά συλλέξουν καί νά διασώσουν, πρίν χαθή, καί 
τήν πιό μικρή ένδειξη, πού θά μπορούσε νά συμβάλει στήν άνασύνθεση τής 
ιστορίας καί τής ζωής αυτών τών χαμένων πατρίδων. Ή θητεία μου στό επι
στημονικό αυτό ίδρυμα ήταν γιά μένα μαθητεία καί μύηση μαζί- μαθητεία πού 
μέ βοήθησε πολύ νά προσεγγίσω, δσο βέβαια μοΰ ήταν δυνατό, τά προβλήμα-

* Κείμενο ομιλίας στήν τιμητική εκδήλωση πού άφιέρωσε τό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών στή μνήμη τής Αγλαΐας Άγιουτάντη στις 19 ’Απριλίου 2000.
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τα του νεώτερου Μικρασιατικού Ελληνισμού' μύηση σέ ένα ιδανικό, σ’ αύτό που 
πρέπει να είναι για τον επιστήμονα το έργο καί ή άποστολή του. Στήν προ- 
σπάθειά μου αύτή πολύτιμη υπήρξε ή παρουσία καί ή ένθάρρυνση τής Αγλαΐας 
Άγιουτάντη.

Ή Άγιουτάντη δεν ήταν Μικρασιάτισσα. Γεννήθηκε στη Βάρνα τής Βουλ
γαρίας, τήν άρχαία’Οδησσό, μιά πόλη του Εΰξεινου Πόντου με βαθιές ελληνικές 
ρίζες, μέ ενα άλλοτε πολυάριθμο καί δραστήριο έλληνικό πληθυσμό, μέ ζωντανή 
τήν ελληνική παράδοση, πού άκόμη καί τώρα διασώζει μνήμες ελληνικές- μια 
πόλη πού για περισσότερες άπό δύο χιλιετίες, άπύ τήν άρχαιότητα στο Βυζά
ντιο, άπό τή βουλγαρική κυριαρχία στήν Τουρκοκρατία, διατήρησε τήν έλληνι- 
κότητά της ώς τίς αρχές τού 20ού αιώνα - παρά τίς πολιτικές άλλαγές, τούς 
πολέμους, τίς κατακτήσεις καί τίς πολλαπλές καταστροφές. Μέ τή συνθήκη 
δμως τού Neuilly το 1919, πού καθόρισε τήν άνταλλαγή των πληθυσμών άνά- 
μεσα στήν Ελλάδα καί τή Βουλγαρία, χιλιάδες "Ελληνες αναγκάστηκαν να 
έγκαταλείψουν τίς εστίες τους. Αύτή τήν έλληνικότητα καί τήν πίκρα τού ξε
ριζωμού κουβαλούσε μέσα της ή Αγλαΐα Άγιουτάντη, δταν γνώρισε τήν Κων- 
σταντινουπολίτισσα Μέλπω Αογοθέτη-Μερλιέ καί αποφάσισε να εργαστεί κο
ντά της. Αύτό το συγκλονιστικό συναίσθημα τής χαμένης πατρίδας τή συνέ
δεσε αμέσως μέ τή Μερλιέ καί τύ έργο της.

Ή Αγλαΐα Άγιουτάντη δέν ήταν ιστορικός ή λαογράφος, ήταν μουσικολόγος. 
Είχε μιά εύρύτατη μουσική παιδεία καί εύαισθησία καλλιτεχνική- είχε κάνει λα
μπρές σπουδές κοντά σέ κορυφαίους μουσικολόγους: στη Βιέννη εΐχε δάσκαλο τον 
Welles καί στήν Κοπεγχάγη υπήρξε συνεργάτρια τού Haeg. Κι αύτή ή μουσική 
παιδεία ήταν ένας άκόμη κρίκος πού τή συνέδεσε μέ τή νεοελληνίστρια καί μου- 
σικολόγο Μέλπω Μερλιέ, ή οποία, δπως είναι γνωστό, είχε άρχίσει τό έργο διά
σωσης τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς καί τής λαϊκής παράδοσης μέ τήν ίδρυ
ση τού Μουσικού Ααογραφικοΰ Αρχείου. Άλλα για τίς μουσικολογικές μελέτες 
της γενικότερα καί για τή συμβολή της στο έργο τού Αρχείου, δπου έργάστηκε 
ή Άγιουτάντη άπό τό 1939, θά μιλήσει ό μουσικολόγος κύριος Μάρκος Δραγού- 
μης, πολύ πιο αρμόδιος άπό μένα. Μ αύτή τήν πνευματική καί ψυχική προετοι
μασία ή Άγιουτάντη έγινε συνεργάτρια τής Μερλιέ, ενστερνίστηκε τό έργο της 
καί άφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στήν πραγματοποίηση αύτοΰ τού ιδανικού.

Αύτές τίς δύο σπάνιες Έλληνίδες τίς συνέδεε βαθιά φιλία. Είχαν καί οί δύο 
τήν ίδια αφοσίωση στή δουλειά τους, τήν ίδια εύαισθησία γιά τήν τέχνη καί 
τούς άνθρώπους, τήν ίδια πίστη στό ιδανικό τους. Ή Άγιουτάντη έτρεφε απέ
ραντο θαυμασμό γιά τήν Μερλιέ καί πίστη στό δραμά της. Καί ή Μέλπω αγα
πούσε τήν Αγλαΐα καί ένιωθε βαθύτατη έκτίμηση στίς ικανότητες καί στήν
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ακεραιότητα τοϋ χαρακτήρα της. Ήταν ό άνθρωπος στον όποιο μπορούσε ανε
πιφύλακτα πάντοτε να στηρίζεται. Καί αύτό διατηρήθηκε ως το τέλος, ως τα 
τελευταία πικρά χρόνια.

Δεν θά μπορούσα να μιλήσω για τήν Αγλαΐα Άγιουτάντη, για τήν προσω
πικότητα κα'ι τήν προσφορά της, χωρ'ις να άναφερθώ, με κίνδυνο βέβαια να έπα- 
ναλάβω πράγματα γνωστά, στή Μέλπω Μερλιέ κα'ι στο έργο του Κέντρου, στο 
όποιο ή Άγιουτάντη αφιέρωσε δλη τή δημιουργική δραστηριότητά της.

Ή Μέλπω Μερλιέ, μέσα άπό τή συλλογή ύλικοϋ για το Μουσικό Λαογρα- 
φικό Αρχείο, είχε συλλάβει ένα όραμα: να καταγράψει τ'ις αναμνήσεις των προ
σφύγων για τούς χαμένους τόπους, τή ζωή τους, τή γλώσσα, τίς παραδόσεις, 
τα τραγούδια τους - οσο άκόμη οί άναμνήσεις ήταν μέσα τους ζωντανές- κα'ι να 
διασώσει τήν πνευματική κληρονομιά τού Ελληνισμού τής Μικράς Ασίας.’Έργο 
τεράστιο, πού άπαιτοΰσε πολύ μόχθο καί αύταπάρνηση, άλλα καί τεχνική ύπο- 
στήριξη καί έξοδα μεγάλα, κα'ι πού αναμφίβολα δεν θά μπορούσε να υλοποιηθεί 
χωρ'ις τήν υλική καί ήθική συμπαράσταση κα'ι αποτελεσματική βοήθεια τού 
Octave Merlier, τού μεγάλου αυτού φιλέλληνα κα'ι πνευματικού ανθρώπου, πού 
ως καθηγητής κα'ι άργότερα ως διευθυντής τού Γαλλικού Ινστιτούτου εργά
στηκε μέ αγάπη κα'ι έμπνευση γιά τήν αμοιβαία προβολή τού πνευματικού πλού
του τής Γαλλίας κα'ι τής Ελλάδας· ή προσφορά του στον Ελληνισμό καί στούς 
'Έλληνες πνευματικούς ανθρώπους υπήρξε ανεκτίμητη. Το Κέντρο Μικρασια
τικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1930, άλλα ή πιο σημαντική καί δημιουργική επο
χή του άρχισε κυρίως μετά τον πόλεμο, μετά τήν επιστροφή τού ζεύγους Μερ
λιέ άπό τή Γαλλία το 1945.

Άπό τότε ή Μέλπω Μερλιέ μαζί μέ τούς παλαιούς σεβάσμιους γέροντες Μι- 
κρασιάτες, πού έφεραν μέσα τους δλο τον πλούτο τού Ελληνισμού τής Μικράς 
Ασίας, καί μαζί μέ τούς άξιους συνεργάτες της, κατόρθωσε να έπιτελέσει στο 
Κέντρο ένα τεράστιο έργο. "Οσοι εκείνη τήν έποχή έζησαν κοντά τους, δέν μπο
ρούν να ξεχάσουν τή δημιουργική φλόγα καί το πάθος πού τούς κατείχαν καί 
τήν αύταπάρνηση πού έδειχναν γιά να έπιτύχει ή προσπάθειά τους. Θυμάμαι 
μέ συγκίνηση καί συχνά μέ νοσταλγία τή φιλική καί ζεστή άτμόσφαιρα στο 
φιλόξενο σπίτι τού ζεύγους Μερλιέ, ένα σπίτι-έργαστήριο καί σπουδαστήριο 
μαζί, ένα σπίτι γεμάτο σπουδαίες παρουσίες καί σπάνιες μνήμες, ένός Παλαμά, 
ένός Σικελιανοΰ καί άλλων, μιά εστία, πνευματική, άπό δπου περνούσε τότε δλη 
ή πνευματική Αθήνα, άλλά καί ξένοι έπιστήμονες καί καλλιτέχνες. Έκεΐ γύρω 
άπό ένα τραπέζι, ή Μέλπω Μερλιέ, μέ τήν παρουσία συχνά τού Octave Merlier, 
ό Διονύσιος Ζακυθηνύς, ό Κωνσταντίνος Δημαράς, ό Σταμάτης Καρατζάς, ό 
Δημήτρης Πετρόπουλος, ό Δημήτρης Λουκάτος, ό Μιχαήλ Σακελλαρίου, ό
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Roger καί ή Τατιάνα Μιλλιέξ καί άλλοι, καί βέβαια ή Αγλαΐα Άγιουτάντη, συ
ζητούσαν μέ τους συνεργάτες του Κέντρου για δλα τα θέματα πού τούς απα
σχολούσαν, άπύ τα πιο μικρά τεχνικά ζητήματα δουλειάς ως τ'ις γενικές κα
τευθύνσεις καί τον προγραμματισμό καί ως τα πιο μεγάλα προβλήματα, ελλη
νικά καί διεθνή, πού πρόβαλαν έπιτακτικά αύτή τη δύσκολη καί συνεχώς με
ταβαλλόμενη άλλα πολύ γόνιμη έποχή.

Σ’ αύτύ το έμπνευσμένο περιβάλλον εργάστηκε καί σ’ αύτό έντάσσεται ή 
γεμάτη αύταπάρνηση προσφορά τής Άγιουτάντη. ’Έχοντας βαθιά πίστη στην 
αποστολή ενός έργου πραγματικά έθνικής σημασίας, αφιέρωσε σ’ αύτύ δλη τη 
δραστηριότητα καί τις αναμφισβήτητες ΐκανότητές της, περιορίζοντας καί 
σιγά-σιγά έγκαταλείποντας τά προσωπικά της μουσειακά ένδιαφέροντα, τις 
προσωπικές της φιλοδοξίες καί τις ήδη πολύ έπιτυχημένες μουσικολογικές της 
μελέτες καί έρευνες. Είναι χαρακτηριστικό δτι ή ίδια δεν άφησε συγγραφικό 
έργο σχετικό μέ την αποστολή του Κέντρου, καθώς ένδιαφέρθηκε νά στηρίξει 
μέ δλες τις δυνάμεις της το έργο του.

Άπύ το 1951 πού έντάχθηκε στο Κέντρο ή προσφορά της ήταν πάντα ούσια- 
στική καί υπεύθυνη. Στήν πραγματικότητα είχε άναλάβει μεγάλο μέρος τού συ
ντονισμού καί τής οργάνωσής του, πριν ακόμη γίνει ύποδιευθύντρια. Ή Αγλαΐα 
Άγιουτάντη συνδύαζε την αύστηρότητα τού υπεύθυνου γιά τήν ομαλή λειτουρ
γία τού Κέντρου άτόμου μέ τή συμπάθεια καί τη στοργή γιά τον καθένα άπύ 
τούς συνεργάτες του. Το έργο της ήταν άναμφίβολα δύσκολο, θά έλεγα μερικές 
φορές άχαρο: έπρεπε νά έποπτεύει, ακόμη καί νά έλέγχει, πάντα μέ τήν εύγέ- 
νεια πού τήν χαρακτήριζε, τις ποικίλες δραστηριότητες καί εκδηλώσεις των συ
νεργατών, ώστε νά έφαρμόζονται σωστά στήν πράξη τά οράματα, οί έμπνεύσεις 
καί οί αποφάσεις, πού υπό τή διεύθυνση τής Μέλπως Μερλιέ λαμβάνονταν σε 
συνεδριάσεις ή σε ειδικές συνεργασίες ή πού ή πορεία τής δουλειάς καί ό προ
γραμματισμός το απαιτούσαν. Ή Άγιουτάντη έκτελούσε αύτή τήν άποστολή 
άποφασιστικά καί πάντα μέ χαμόγελο.Ήταν κατ’ έξοχήν άνθρωπος τού καθήκο- 
ντας, αύστηρή μέ τον εαυτό της, γΐ αύτύ καί μέ τούς άλλους -θά έλεγα μάλι
στα περισσότερο μέ τον έαυτό της άπύ δ,τι μέ τούς άλλους-, πάντοτε παρούσα 
έκεϊ δπου ή έργασία τήν καλοΰσε, σέ βάρος καμιά φορά τής προσωπικής της 
ζωής, ακόμη καί τής παρουσίας της κοντά στον άγαπημένο της σύζυγο, τον 
εκλεκτό επιστήμονα καί χαριτωμένο άνθρωπο Άνδρέα Άγιουτάντη.

Ή Αγλαΐα Άγιουτάντη είχε μιά έμφυτη άρχοντιά καί πηγαία εύγένεια. Τή 
θυμάμαι πάντοτε ντυμένη μέ κομψή άπλότητα νά μεταδίδει αύτή τήν αίσθη
ση τής πίστης καί τής σταθερότητας. Τή θυμάμαι στον άπογευματινό καφέ 
στο ζεστό σπίτι τών Μερλιέ, φιλική καί εγκάρδια, νά παρεμβαίνει γιά νά βοη



358 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

θήσει καί νά άναθερμάνει μια συζήτηση. Τη θυμάμαι, πολύ διακριτική στ'ις συ
χνά μακρότατες καί καμιά φορά δύσκολες συνεδριάσεις του Κέντρου - δπου κα
λούνταν δλοι ή ορισμένοι συνεργάτες, άνάλογα μέ τα προς συζήτηση θέματα -, 
νά δίνει διευκρινίσεις, πάντα μέ συγκεκριμένα στοιχεία, νά ένημερώνει, δσες 
φορές τής το ζητούσαν, νά κρατά σημειώσεις καί, άν χρειαζόταν, νά τηρεί τίς 
ισορροπίες. Τή θυμάμαι άποφασιστική καί πάντα καλά προετοιμασμένη, μέ τα 
δελτία της καί το σχετικό υλικό σέ πρώτη ζήτηση, στις πολύ ένδιαφέρουσες 
τακτικές συνεργασίες μέ τή χαρτογραφική υπηρεσία για τον ιστορικό χάρτη τής 
Μικράς Ασίας, ένα έργο μακράς πνοής, πολυτιμότατο, που δταν ολοκληρωθεί 
θά προσφέρει πολλά στη γνώση μας για τον τόπο, τή γεωγραφία καί την ιστο
ρία του. Ή έργασία για το χάρτη, άπδ τίς πιο μεγάλες ένότητες καί τομές ως 
την πιο μικρή του λεπτομέρεια, απαιτούσε μεγάλη προετοιμασία, έρευνα σέ βά
θος, πολλαπλές γνώσεις, συνδυαστική ικανότητα καί ακρίβεια' καί ένα πολύ 
σημαντικό μέρος της είχε έπωμιστεϊ ή Άγιουτάντη. Τή θυμάμαι άκόμη νά προ
σπαθεί μέ πολλή έπιμονή άλλα καί μέ συμπάθεια καί ευαισθησία νά μυήσει 
τούς νέους συνεργάτες στο έργο καί τήν άποστολή τού Κέντρου' μεθοδική, οργα
νωτική καί συστηματική καί έχοντας τή μανία τής ..τελειότητας, νά επιμένει 
πολύ σέ θέματα μεθόδου καί σωστής παρουσίασης τού υλικού, είτε αυτό άφο- 
ροΰσε μια εύρύτερη σύνθεση καί τήν έκδοση ένός βιβλίου, είτε τή συλλογή πλη
ροφοριών, το ήμερολόγιο καί τήν καταγραφή αποστολών, είτε δακτυλογράφη
ση, καταγραφή καί κατάταξη δελτίων. Τή θυμάμαι, δμως, ταυτόχρονα στορ
γική καί πολύ άνθρώπινη νά παρηγορεϊ κάποιο'συνεργάτη για μια αποτυχία στή 
δουλειά του ή για λανθασμένη άντιμετώπιση στήν έρευνα καί τή συλλογή υλι
κού, άλλα καί νά δείχνει άληθινύ ενδιαφέρον για τά προσωπικά μας προβλήμα
τα - γιά νά πώ κάτι προσωπικό μου, μέ είχε βαθιά συγκινήσει το μεγάλο ένδια- 
φέρον της, δταν άρρώστησε ή μητέρα μου. Κι άκόμη νά χαίρεται μέ τίς έπιτυ- 
χίες μας, δπως καί νά συμμετέχει μέ ιδιαίτερη εύχαρίστηση καί μέ κάποια 
κρυμμένη παιδικότητα στις μικρές διασκεδάσεις μας καί τίς φιλικές συνανα
στροφές, συμβάλλοντας ούσιαστικά στήν οργάνωσή τους.

Ή έργασία μου στο Κέντρο διακόπηκε, δταν έφυγα γιά σπουδές στή Γαλ
λία, δέν διακόπηκε δμως ή έπαφή μου μέ το Κέντρο καί τούς συνεργάτες του. 
Οι αναμνήσεις μου ωστόσο γιά εκείνη τήν έποχή είναι κάπως πικρές γιά τούς 
σπουδαίους άνθρώπους πού σιγά-σιγά μάς έγκατέλειπαν καί γιά τίς δυσκολίες 
πού άντιμετώπισε το έργο τους. Ή δεκαετία τού ΒΟ, μέ τήν άπομάκρυνση τού 
Octave Merlier άπδ το Ινστιτούτο, ήταν οδυνηρή γιά τούς Μερλιέ καί γιά δσους 
έργάζονταν κοντά τους καί στέρησε το Κέντρο δχι μόνο άπδ τδν παραδοσιακό 
του χώρο, αλλά καί άπδ τά βασικά του στηρίγματα. Θυμάμαι τίς τελευταίες
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μας συναντήσεις μέ τή Μερλιέ καί τήν Άγιουτάντη σέ κάποια φιλικά γεύματα 
στή Μεγάλη Βρεταννία, δπου γιά ένα διάστημα έμεινε ή Μερλιέ έχοντας άπό 
καιρό αναγκαστεί να έγκαταλείψει το σπίτι τής οδού Σίνα, άλλα διατηρώντας 
πάντα τήν ίδια άγωνία γιά τή συνέχιση του έργου της. Ή Άγλα'ία Άγιουτάντη 
ήταν πάντα κοντά της, να τής συμπαραστέκεται διακριτικά καί στοργικά. Ή 
ίδια είχε επωμιστεί άκόμη μεγαλύτερες εύθύνες τα δύσκολα αύτά χρόνια καί, 
μαζί μέ τούς συνεργάτες καί το Διοικητικό Συμβούλιο, κατέβαλε μεγάλες προ
σπάθειες, ώστε οχι μόνο να διασφαλιστεί τό πολύτιμο υλικό του Κέντρου, άλλα 
καί νά συνεχιστούν οί δραστηριότητές του καί νά διατηρηθεί ή ίδια ατμόσφαι
ρα πίστης καί άφοσίωσης, παρά τις τεράστιες άλλαγές.

Ή τελευταία φορά πού είδα τήν Άγιουτάντη ήταν στό δικό της σπιτικό, στό 
ωραίο άρχοντικό τής Νέας Σμύρνης. Πάντα φιλική καί εγκάρδια, μέ άληθινό 
ενδιαφέρον γιά τή δουλειά καί τή ζωή μου, ζοΰσε μέ τήν ανάμνηση των τόπων 
καί των άνθρώπων πού είχαν γεμίσει τή δική της ζωή. Μιλούσε γιά τόνΆνδρέα, 
πού τής έλειπε πολύ καί πού ποτέ δέν μπόρεσε νά ξεπεράσει τόν χαμό του' μι
λούσε γιά τό έργο τού Κέντρου καί γιά τή Μέλπω Μερλιέ, πού είχε κι έκείνη 
πιά φύγει. Μιλούσε άκόμη γιά τή Βιέννη των σπουδών καί τής νιότης της...

Αγαπητοί φίλοι, προσπάθησα μέσα άπό τις άναμνήσεις μου, άπό τή γνωρι
μία καί τή συνεργασία μου μέ τήν ’Αγλαΐα Άγιουτάντη νά σκιαγραφήσω, ύπο- 
τυπωδώς βέβαια καί πολύ έλλειπτικά, τήν προσωπικότητά της. Δέν ξέρω αν 
κατόρθωσα νά άποδώσω κάποιες πτυχές τού χαρακτήρα της καί τό μέγεθος 
τής προσφοράς της στό Κέντρο. Έγώ κρατώ πάντα μέ πολλή συγκίνηση τή 
θύμηση μιας πολύ άγαπητής μορφής, γεμάτης άρχοντιά καί εύαισθησία, πίστη 
καί αύταπάρνηση.

ΜΑΡΙΑ ΝΤΣΤ ΑΖΟ Π ΟΤ ΑΟΤ - Π ΕΛΕΚΙΔΟΤ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

