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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

'Ο εις δν άφιεροΰται δ παρών τόμος τών «Κρητικών Χρονικών» 
ακαδημαϊκός διδάσκαλος, έγεννήθη τη 18ΐ1 Φεβρουάριου (3 Μαρτ. ν. 
ή.) 1878, εν Χανίοις τής Κρήτης, εκ γονέων Εμμανουήλ καί Ελένης, 
τό γένος Πιπάκη, οικογένειας, εις ήν άναφέρονται ηρωικά δημώδη 
μσματα τών χρόνων τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 (πρβλ. 
Άντ. Γιάνναρη, "άσματα Κρητικά, Λειψία, 1876, σ. 68 εξ.). Και 
είς την εξωτερικήν μορφήν δ ’Ιωάννης ώμοίασε περισσότερον προς 
τήν μητέρα του, τήν όποιαν υπερηγάπα (άπεθ. 31 ’Ιουλίου 1946).

Τα εγκύκλια μαθήματα εδιδάχθη εις τό Δημοτικόν, τό Ελληνικόν 
σχολεΐον και τό Γυμνάσιον τών Χανίων, εκ τοΰ όποιου άπεφοίτησε 
τον ’Ιούνιον 1894, γυμνασιαρχοϋντος τοΰ Νικολάου Παλιεράκη, άν- 
δρός διακριθέντος διά τε τήν παιδείαν και εκπαιδευτικήν καί. πατριω
τικήν του δράσιν εν τφ ύποδούλφ τότε Έλληνισμφ (γυμνάσιον Βιτω- 
λίαιν). Ή προσωπικότης τοΰ γυμνασιάρχου τούτου Ιπέδρασεν εύεργε- 
τικώς επί πάντας τούς μαθητάς του, και Ιδίςτ τον δεκαεξαετή μόλις Κα· 
λιτσουνάκην, κατέλιπε δέ εις τάς ψυχάς αυτών βαθύτατα ίχνη ανθρω
πιστικής καί εθνικής πίστεως.

'Η Κρήτη, μετά τήν ήμιαυτονόμησιν τοΰ 1878 καί τήν αποτυχίαν 
τοΰ είσαχθέντος κοινοβουλευτισμοΰ, ειχεν οπισθοχωρήσει πολιτικώς 
καί έπιέζετο ύπερμέτρως από τούς Τούρκους' έκυοφορεΐτο τότε τό κί
νημα τής Μεταπολιτεύσεως (1895 - 1896), τό προκαλέσαν τά γεγονότα 
τοΰ 1897 καί τον άτυχή μέν διά τήν ελευθέραν Ελλάδα πόλεμον τοΰ 
έτους εκείνου, άλλ' ευτυχή διά τό ευμενές του Ιπακόλουθον ως προς 
τήν Μεγαλόνησον.

Ώς μαθητής τοΰ Γυμνασίου δ Κ. διεκρίνετο διά τήν επίδοσίν 
του είς τά φιλολογικά κυρίως μαθήματα, ήτο δ’ εμφανής ή προς τήν 
Φιλολογίαν κλίσις καί ιδιοφυία του, τοΰθ’ δπερ καί εματαίωσε τήν έκ- 
πλήρωσιν τής πατρικής επιθυμίας νά σπουδάση ’Ιατρικήν.

Εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου ενε- 
γράφη τον Σεπτέμβριον 1894, πρυτανεΰοντος τοΰ Ίωάνου Χατζιδάκη 
καί κοσμητεύοντος τής Σχολής τοΰ Σπυρίδωνος Λάμπρου. Διδασκάλους 
άσκήσαντας μεγάλην ροπήν επί τήν διαμόρφωσιν τής επιστημονικής
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του προσωπικότητος έσχε τούς διαπρεπείς επιστήμονας τον Κωνσταν
τίνον Κόντον, τον Γεώργιον Χατζιδάκην, τον Σπυρίδωνα Βάσην φιλο
λόγους, και τούς ιστορικούς Παύλον Καρολίδην καί Σπυρ. Λάμπρον.

Αί πανεπιστημιακοί σπουδαί τού Κ. συνέπεσαν μέ την ταραχώδη 
έν Έλλάδι κατάστασιν τού Ελληνοτουρκικού πολέμου, ένεκα τού ο
ποίου πλεΐσται οικογένειαι κατέφυγον εκ Κρήτης ως πρόσφυγες είς 
την έλευθέραν Ελλάδα. 'Η οικογένεια τού Κ. κατέφυγεν επί αγγλικού 
ιστιοφόρου (σκούνας) κατ! άρχάς ε?ς Σάμον καί είτα ήλθεν εις ’Αθήνας.

Έκ τού Πανεπιστημίου άπεφοίτησεν ό Κ. τον ’Ιούνιον 1901 γε- 
νόμενος «διδάκτωρ» Φιλοσοφίας, ως έτιτλοφορούντο τότε οί νΰν 
πτυχιοΰχοι, είς ηλικίαν 23 ετών' έλαβε δέ βαθμόν «λίαν καλώς». Την 
σταδιοδρομίαν του ήρχισεν ως καθηγητής τού Ελληνικού Σχολείου 
Χανίων, είς δ ύπηρέτησεν επί έν έτος μόνον (1901 - 1902), διότι εν τφ 
μεταξύ ή Κυβέρνησις τής από τού 1898 συσταθείσσς υπό την προστα
σίαν τών Μ. Δυνάμεων «Κρητικής Πολιτείας», είχε προκηρύξει δια
γωνισμόν προς αποστολήν δύο υποτρόφων εις Γερμανίαν προς σπου
δήν τής Φιλοσοφίας καί Παιδαγωγικής. Ή εξεταστική επιτροπεία άπε- 
τελέσθη άπό τον τότε Γεν. επιθεωρητήν τής Έκπαιδεύσεως έν Κρήτη 
Νικ. Παλιεράκην, τον γυμνασιάρχην Ίωάννην Περδικάρην καί τον γνω
στόν Κρήτα Γραμματικόν καί λεξικογράφον ’Αντώνιον Γιάνναρην, 
εντεταλμένον καθηγητήν είς τό Πανεπιστήμιον τού 'Αγίου Άνδρέου 
τής Σκωτίας, παρεπιδημούντο δέ τότε έν τή πατρίδι του. Είς τον δια
γωνισμόν επέτυχον δ Κ. καί δ Δημ. Γεωργακάκης, δ μετά ταΰτα εκ
παιδευτικός σύμβουλος καί επί πολλά έτη διατελέσας έν Άθήναις Γεν. 
γραιιματεύς τού Υπουργείου τής Παιδείας.

Οί δύο υπότροφοι μετέβησαν τό πρώτον εις Ίέναν τής Γερμανίας, 
τής όποιας τό Πανεπιστήμιον έφημίζετο διά τάς έδρας τής Φιλοσοφίας 
καί Παιδαγωγικής- έδίδασκον έν αύτφ οί διάσημοι καθηγηταί Rudolf 
Fucken καί Wilhelm Rein. ’Εν Ίένη ήκουσεν δ Κ. καί φιλολογικός 
παραδόσεις, πρόο ας έτρεφε πάντοτε ιδιαιτέραν κλίσιν, τών καθηγητών 
Georg Goetz καί Heinrich Gelzer, καί τού γλωσσολόγου Β. Del- 
briick. Μετά τριών εξαμήνων φοίτησιν εν τφ Πανεπιστημίφ τής Ίέ- 
νης, δ Κ. ήλθε καί ένεγράφη είς τό Πανεπιστήμιον τού Βερολίνου. 
Έκεΐ παρηκολούθησε φιλολογικός καί φιλοσοφικός παραδόσεις, κατά 
τό θερινόν έξάμηνον τού 1904. Έν τφ> Πανεπιστημίφ τσΰ Βερολίνου 
εδρών τότε κορυφαίοι έπιστήμονες. Έκεΐ ήκουσε τάς παραδόσεις τού 
μεγάλου φιλολόγου Wilamowitz, τού ιστορικού Fd. Meyer, τού γλωσ
σολόγου Wilh. Schulze, τού φιλοσόφου καί παιδαγωγού Fr. Paul
sen, καί τού πολυμερεστάτου μεγάλου θεολόγου A. Harnack, δστις 
ήτοτότε καί Γενικός διευθυντής τής Βασιλικής Βιβλιοθήκης. Ή Κρητι
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κή Πολιτεία, παρά τάς επιμόνους αιτήσεις των είρημένων δύο υποτρό
φων προς παράτασιν επί εν ετι έτος τής υποτροφίας, δεν ήδυνήθη νά 
έγκρίνη τοϋτο εξ οικονομικών λόγων καί διότι έχρειάζετο τούς νέους 
επιστήμονας διά τάς επείγουσας εκπαιδευτικός της άνάγκας.

Μετά την οΐκαδε επιστροφήν, ό Κ. διωρίσθη κατά Σεπτέμβριον 
τοΰ 1904 καθηγητής των Ελληνικών καί παιδαγωγικών εις τό εν Ά- 
κρωτηρίφ, παρά τά Χανία, λειτουργούν 'Ιεροδιδασκαλεΐον τής 'Αγίας 
Τριάδος, δθεν μετά τινας μήνας μετετέθη εις τό Γυμνάσιον τών Χα- 
νίων. Κενωθείσης δέ έν Βερολίνφ τής έδρας τής Νεοελληνικής Γλώσ- 
σης καί Φιλολογίας έν τφ Φροντιστηρίφ τών ’Ανατολικών Γλωσσών, 
τφ προσηρτημένφ εις τό Πανεπιστήμιον τοϋ Βερολίνου, διά τοϋ θα
νάτου τοΰ καθηγητοΰ Ίωάννου Μιτσοτάκη, ύπέβαλεν ό Κ. μετά πολ
λών άλλων υποψηφιότητα προς κατάληψιν αυτής. 'Υποστηριχθείς δέ 
καί υπό τοϋ Ελληνομαθούς πρίγκιπος διαδόχου Βερνάρδου τού Sax 
Meiningen, εις δν άγνωστος άπετάθη έξ Ελλάδος, κατέλαβε τήν θέ- 
σιν αυτήν. Προς τον εύεργετήσαντα αυτόν πρίγκιπα ό Κ. προσηνέχθη 
μετά ταΰτα πάντοτε εύγνωμόνως, μετά συγκινήσεως δέ διαφυλάττει 
τάς προς αυτόν έπιστολάς τοϋ φιλέλληνος τούτου ήγεμόνος.

Τήν έν τφ Φροντιστηρίφ θέσιν κατέλαβε κατ’ άρχάς μέν ως εντε
ταλμένος, μετά πέντε δ’ έτη, τφ 1911, ως μόνιμος, αφού προηγουμέ
νως έλαβε προς τούτο τήν άδειαν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως (διά 
τοΰ Β. Δ. τής 16 Όκτ. 1910). Έν τφ είρημένφ φροντιστηρίφ ό Κ. 
έδίδαξεν επί μακράν. Τφ 1928, τή προτάσει τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τοΰ Βερολίνου καί δή καί τών καθηγητών Wilamowitz, W. Schulze, 
Ε. Norden, W. Jaeger καί E. Mittwoch, έλαβεν εντολήν διδασκα
λίας τής μεσαιωνικής 'Ελληνικής Φιλολογίας καί έν τή Φιλοσοφική 
Σχολή τού Πανεπιστημίου τού Βερολίνου.

Τφ 1924 έξελέχθη υπό τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών παμψηφεί τακτικός καθηγητής έν τή Α' έδρφ τής άρ- 
χαίας Ελληνικής Φιλολογίας καί διωρίσθη έν αυτή διά τοϋ ύπ’ άριθ. 
1428/10 Ίαν. 1924 εγγράφου τοΰ 'Υπ. Παιδείας. Έδίδαξε μέχρι τοΰ 
1948 έτη συναπτά 24, διατηρών συγχρόνως καί τήν Ιν Βερολίνφ θέσιν, 
χάριν τής οποίας επί έν έξάμηνον διέμενε κατ’ έτος έν Γερμανίςι.

Ίδρυθείσης κατά τό 1926 τής ’Ακαδημίας Άθηναίν συμπεριελή- 
φθη εις τά πρώτα αυτής 'ιδρυτικά μέλη. Μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ 
70°ϋ έτους τής ηλικίας του, ό Κ., λόγφ ορίου ηλικίας, κατέστη ομότι
μος καθηγητής.

Μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον καί τήν ΐδρυσιν τοϋ Ε
λευθέρου Πανεπιστημίου τοϋ Βερολίνου (Freie Universitat Berlin), 
εδοθη εις τον Κ, κατ’ άρχάς Ιντολή προς διδασκαλίαν τής Βυζαντινής
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καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τφ 1949, παρεπιδημούντο τότε έν Βερο- 
λίνφ. Τφ 1953 έξελέχθη παμψηφεί υπό τής Φιλοσοφικής Σχολής Επί
τιμος έν ,ένεργεία καθηγητής (Honorarprofessor) τοϋ είρημένου Πα
νεπιστημίου.

"Αξια σημειώσεως είναι καί τά επόμενα έκ τοΰ βίου τοΰ τιμωμέ
νου άνδρός: Κατά τό έτος 1910 ειχεν άνατεθή υπό τοΰ τότε ένεκα 
των εν Έλλάδι πολιτικών συμβάντων έν Βερολίνφ διατρίβοντος δια
δόχου τοΰ Ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνου ή διδασκαλία τοΰ μαθή
ματος των Ελληνικών εις τον βασιλόπαιδα (καί εΐτα βασιλέα) ’Αλέ
ξανδρον' ή διδασκαλία αΰτη διήρκεσεν έπί δύο έτη. Κατά τον πρώτον 
παγκόσμιον πόλεμον δ Κ. ειχεν άποκλεισθή μετά τοΰ αδελφού του Δη- 
μητρίου είς Γερμανίαν, δτε δ’ ή Ελληνική Κυβέρνησις ένέκλεισε τούς 
έν Έλλάδι Γερμανούς είς τήν Σκΰρον, προέβη και ή Γερμανική Κυ- 
βέρνησις εϊς αντίποινα είς βάρος τών έν Γερμανία Ελλήνων, έξ ών 
περί τούς πεντήκοντα, τούς έγκριτοτέρους, περιώρισεν εϊς τό στρατό- 
πεδον τών πολιτικών αιχμαλώτων παρά τήν πόλιν Holzminden' με
ταξύ τούτων ήσαν καί οί αδελφοί ’Ιωάννης καί Δημήτριος Κ., οίόποιοι 
καί άπηλευθερώθησαν έκ τής αιχμαλωσίας μετά τήν πτώσιν τής Γερ
μανίας.

Ό Ίω. Κ. ένυμφεύθη τήν συμπολίτιδά του Ελένην, τό γένος 
Μαρκαντωνάκη, έξ ής έσχε τρία τέκνα, μίαν θυγατέρα καί δύο υιούς.

Μετά τά στοιχειώδη ταντα βιογραφικά ’ίδωμεν τον Κ. ως άνθρω
πον καί διδάσκαλον. ’Ήρεμος καί σταθερός, μειλίχιος ώς άνθρωπος, 
άλλ’ αυστηρός τών έπιστημονικών πραγμάτων κριτής, προς δε καί τι- 
μωρός τών αδίκως έπιτιθεμένων, συνετός κατά τήν πλήρη τής λέξεως 
έννοιαν, μή σπεύδων ποτέ εϊς κρίσεις καί έκρήξεις, δαιρικός τύπος πε
ρισσότερον, ύπήρξεν έκ τών ελάχιστων έπιστημόνων τών χρόνων μας 
είς τούς οποίους ή καρδία ισορροπεί προς τον νοΰν καί τήν θυμι- 
κήν διάθεσιν. Τούτο φαίνεται έξ δλου τοΰ έπιστημονικοΰ, τοΰ δι
δακτικού καί τοΰ κοινωνικού του έργου. Ξένος προς ύπερβολάς, ά- 
κούων μετά χαράς καί προσοχής καί τών άλλων τάς απόψεις, υποστή
ριξών τούς νέους (μετ’ ιδιαιτέρας συγκινήσεως προσβλέπων προς τούς 
νεαρούς Κρήτας τούς άσχολουμένους με τήν Ιστορίαν, τήν αρχαιολο
γίαν καί τήν φιλολογίαν τής Μεγαλονήσου), έγραψε πάντοτε καί έδί- 
δαξε τό καταστάλαγμα τής πείρας καί τής μελέτης του. Βιβλιόφιλος 
δσον ολίγοι (ή έν Παλ. Φαλήρφ βιβλιοθήκη του είναι μία τών μεγα- 
λυτέρων ιδιωτικών έν Έλλάδι βιβλιοθηκών), ένημερωμένος είς τήν 
Επιστήμην, έχων οπλισμόν γραμματικόν (θαυμαστής τοΰ Cobet) καί 
φιλοσοφικόν, ήσχολήθη (λόγφ διαφερόντων καί τής θέσεώς του) τόσον
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μέ την άρχαίαν δσον καί μέ την Μεσαιωνικήν καί την Νεωτέραν λογοτε
χνίαν. Είναι οικειότατοι ε!ς αυτόν ό "Ομηρος καί ό Πλάτων, ό Ευστά
θιος καί ό ’Ακάθιστος "Υμνος, ό Σουρής καί ό Δροσίνης άλλα καί, φυσι
κά, ό Έρωτόκριτος καί ή δημώδης ποίησις καί γλώσσα. Αυτή ή ποι
κιλία τών διαφερόντων είναι φανερά από τήν ακολουθούσαν εις τό πα
ρόν βιογραφικόν σημείωμα μακράν βιβλιογραφίαν, εις τήν οποίαν ακό
μη καθρεπτίζεται καί ποιά τις τάσις προς πολιτικήν έξυπηρέτησιν τής 
Ελλάδος εν τή ξένη, δπου ό Κ. έτίμησε τό Ελληνικόν δνομα καί 
πολλάκις παρέσχεν εικόνα τής πραγματικής Ιν Έλλάδι καταστάσεως. 
Χαρακτηριστική είναι ή σιάσις του εις δύο ζητήματα : Εις τήν Φιλο
σοφικήν Σχολήν ύπεστήριξε καί έψήφισε δύο κλασσικούς φιλολόγους 
μέ τούς οποίους έν τούτοις, δεν είχε τάς αύτάς ακριβώς φιλολογι
κός άρχάς: τόν Ίω· Συκουτρήν καί τον Ίω. Κακριδήν. Τούτο δέ πα
ρά τάς έγειρομένας έκάστοτε ζωηροτάτας αντιρρήσεις. Ώς προς τό 
γλωσσικόν ζήτημα, μαθητής τού Χατζιδάκη περισσότερον παρά τού 
Κόντου, συντηρητικός δ ίδιος, δεν υπήρξε ποτέ αποκλειστικός, εις τά 
έκτενέστερά του δέ γραπτά είναι φανερά ή διαμόρφωσις ύφους, επη
ρεασμένου καί από τήν κοινήν ομιλίαν, ως έκ τούτου δ’ ανανεώνοντας 
τήν παρ’ άλλοις άψυχον καθαρεύουσαν. 'Ως προς τήν εκπαιδευτικήν 
του δράσιν, δ Κ. διά τούς μαθητάς του ύπήρξεν ού μόνον διδάσκαλος 
αλλά καί φιλολογικός οδηγός, διδάσκων μέθοδον, συνιστών τήν έκμάθη- 
σιν ξένων γλωσσών, έπιμένων εις τήν ώλοκληρωμένην ερμηνείαν τών 
συγγραφέων τούς όποιους έδίδασκεν (ενώ άλλοι περιωρίζοντο εις δι
δασκαλίαν στίχων τινών έξ ενός δράματος π. χ.), άποφεύγων τάς 
άσχετους παρεκβάσεις. Ήκολούθει τήν γερμανικήν μέθοδον διδασκα
λίας, επέβαλλε τήν άπομνημόνευσιν χωρίων έκ τών διδασκόμενων συγ
γραφέων, μετά τήν ερμηνείαν άνεσκόπει άναδρομικώς τήν σύνθεσιν 
καί τούς χαρακτήρας τών προσώπων καί έπεζήτει νά γίνη κατανοητή ή 
τεχνική οικονομία τού διδασκομένου έργου. Χαρακτηριστικόν είναι δτι 
δ Θουκυδίδης ύπήρξεν εκ τών αγαπητών του συγγραφέων' δτι ήρμή- 
νευσεν έν τφ Πανεπ. ’Αθηνών Ησίοδον, Αισχύλον (Προμηθέα, Πέρ- 
σας, Άγαμέμνονα), Πίνδαρον, Θέογνιν καί φυσικά Σοφοκλέα καί 
πολλά δράματα τοΰ Εύριπίδου, καί Πλάτωνα' δτι, διά νά δείξη εις 
τούς μαθητάς του τήν ιδιορρυθμίαν τών ελληνιστί γραψάντων Ρω
μαίων, έδίδαξε περικοπάς έκ τών «Εις εαυτόν» τοΰ Μάρκου Αύρηλίου.

'Ως προς τήν κοινωνικήν του δράσιν σημειωτέον έδώ δτι μετά τού 
Έμμ. Τσουδερού καί άλλων Κρητών λογιών καί έπιστημόνων ίδρυ
σε τήν Εταιρείαν Κρητικών Σπουδών, τής δποίας ή Έπετηρίς εις 
τέσσαρας τόμους (1938 - 1941) άπεθησαύρισε πολύ κρητικόν υλικόν. 
Προήδρευσε τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (1947). Άντεπροσώπευσεν αύ-
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. 2
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την και τό Πανεπιστήμιον είς πολλάς εορτάς έν Ευρώπη (τό Πανεπ. 
εις ιάς εορτάς έν Dessau τφ 1927 τής διακοσιετηρίδος από τοϋ θανά- 
του τοϋ φιλέλληνος ποιητοϋ Γουλιέλμου Μΰλλερ), είτα έν Χαϊδελβέρ- 
γη, Γοτίγγη, Ρώμη κ. λ.) και έν ’Αμερική (την ’Ακαδημίαν καί τό 
Πανεπιστήμιον τφ 3947 είς τάς εορτάς τοϋ περίφημου Πανεπιστημίου 
τοϋ Princeton). Διετέλεσε δέ Κοσμήτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής κατά 
τό 1937, τό έτος τοϋ έορτασμοΰ τής Έκατονταετηρίδος τοϋ Άθήνησι 
Πανεπιστημίου. ’Από εικοσαετίας προεδρεύει τοϋ Γενικοΰ Συμβουλίου 
τών Βιβλιοθηκών τής Ελλάδος, προτάσει του δ’ έγένετο δημοσία ή 
Βιβλιοθήκη Ρεθΰμνης. Έτιμήθη υπό τοϋ Έλλ. Κράτους διά τών 
παρασήμων τοϋ Ταξιάρχου τοϋ Β. τάγματος τοϋ Φοίνικος καί Ταξιάρ
χου τοϋ Β. τάγματος Γεωργίου τοϋ Α'.

Ποιας υπό τών ξένων ήξιοΰτο τιμής δείκνυται έκ τών κάτωθι: Ου 
μόνον συνανέγνωσε πολλά φιλολογικά βιβλία Γερμανών καί ήμετέρων 
επιστημόνων, μνημονευόντων τοΰτο είς τούς σχετικούς προλόγους, άλλ’ 
έιυχε τής τιμής ν’άφιερώση είς αυτόν ό γνωστός μελετητής τοϋ Ελληνι
σμού τής Μεγάλης ’Ιταλίας Gerhard Rolhfs την Historische Gram- 
matik der unteritalienischen Gracitat (Μονάχον 1950, σ. 1-264).

Σοφοί καί δνομαστοί άνδρες, οιοι 6 Wilamowitz, ό Ε· Norden, 
δ Wilh. Schulze, δ Ed. Schwytzer, δ G. Rodenwaldt, δ Aug. 
Heisenberg, δ Franz Dolger, δ Max Vasmer, δ Friedrich βαρώνος 
Hiller von Gaertringen, δ προμνημονευθείς G. Rolhfs κ.ά. έτίμησαν 
αυτόν διά τής φιλίας των. Γερμανικοί έφημερίδες ως τό Berliner Ta- 
geblatt, to Militar - Wochenblatt κ. ά. έφιλοξένησαν άρθρα του, 
δι’ ών ύπερήσπισε τά δίκαια τής Κρήτης καί τής Ελλάδος, πράγμα το 
όποιον έκαμε καί διά σχετικών διαλέξεων έν τή ξένη. Διάφορα γερμα
νικά περιοδικά καί τά έγκυρότερα τών ήμετέρων (ως ή ’Αρχαιολογική 
Έφημερίς καί ή Άθηνά) έδημοσίευσαν εργασίας του" καί βιβλιοκρι
σίας άνατεθείσας είς αυτόν, έδημοσίευσεν είς ξένα καί ήμέτερα περιο
δικά, ως ή Berliner Philologische Wochenschrift. Wochenschrift 
fur Klassische Philologie, Gnomon, Philologische Wochenschrift 
κ. ά. Είχε προσληφθή συνεργάτης τής νέας έκδόσεως τοϋ Μεγάλου Ελ
ληνικού Λεξικού τοϋ Passow, τό όποιον ήρχισε νά έπανεκδίδη δ W. 
Cronert και τοϋ δποίου τρία μόνον έξεδόθησαν τεύχη (πρβλ. ’Αντιδι
κίαν τών Γόνων έν σ. 535 σημ. 11). Είς τά παρ’ ήμίν Ι/κυκλοπαιδικά 
λεξικά συνειργάσθη διά σοφών, εκτενών καί εμπεριστατωμένων βιβλιο
γραφικούς άρθρων ώς χά έν τή Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια 
"Ομηρος, Πλάτων, Σοφοκλής, Ελληνική Γραμματολογία (από τών άρ- 
χαιοτάτων χρόνων μέχρι τοϋ Άριστοτέλους), Έπισκόπησις τών περί τήν 
κλασσικήν φιλολογίαν μελετών έν 'Ελλάδι 1821 - 1934 κ.ά. καί έν τφ
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Λεξική) τοϋ «Ήλιου» Δημοσθένης, Ευριπίδης, Επιτάφιοι λόγοι (έν τή 
Άρχαιότητι), Μάρκος Μουσοϋρος κ. ά. Τό περί Πλάτωνος έν τη ΜΕΕ 
εκτενές άρθρον του έχαρακτήρισεν ό Geffken ώς «βαθεΐαν εισαγωγήν» 
εις την φιλοσοφίαν τοΰ Πλάτωνος καί την περί αυτοΰ βιβλιογραφίαν. 
(Πρβλ. Κ. Βουρβέρη 'Ιστορ. γνώσεις Πλάτωνος1/ Άθ. 1938, σελ. 15).

’Ίδωμεν τώρα δώ ολίγων την επιστημονικήν αυτοΰ εργασίαν περί 
τα αρχαία, μέσα καί νέα Ελληνικά.

Δυο είναι αί εκτενέστεροι έργασίαι του περί τήν Ελληνικήν Φι
λολογίαν. Ή πραηη συνεγράφη γερμανιστί «Μεσαιωνικοί καί νέοι 
ελληνικοί έρμηνεΐαι παρ’ Εύσταθίφ», εις τήν οποίαν συνδέει τά με
σαιωνικά προς τ’αρχαία. Ή μελέτη αΰτη έπηνέθη καί έν Έλλάδι (υπό 
Ν· Πολίτου κ. ά.) καί έν Δ. Ευρώπη (υπό τών Ρ. Kretschmer, Karl 
Dieterich) διά τήν ευρύτητα τής άντιλήψεως καί τήν ετυμολογικήν ευ
στοχίαν. ’Άν καί έμεινε δέ ημιτελής, δ Κ. ελπίζει πάντοτε δτι θά δυ- 
νηθή νά τήν συμπληρώση καί έκδώση διότι ή επεξεργασία τοΰ υλικοΰ 
είναι σχεδόν έτοιμη. Ή δευτέρα μελέτη έγράφη εις άρχαίαν ελληνικήν 
γλώσσαν καί επιγράφεται «Έπταδικαί έρευναι». Δι’ αυτής ό Κ. έζή- 
τησε νά συμπληρώση ως προς τήν γλωσσικήν χρήσιν τάς περί τοΰ 
άριθμοΰ επτά έν τή αρχαία 'Ελληνική Φιλολογία μελετάς τοΰ Wilhelm 
Roscher (τοΰ γνωστοτάτου εκδότου τοΰ μεγάλου μυθολογικοΰ Λεξικοΰ), 
ό όποιος δεν είχε προσέξει τήν επιτατικήν δυναμιν τοΰ άριθμοΰ επτά 
(ίεροΰ άριθμοΰ) έν τή γλώσση, πράγμα δπερ παρετήρησε καί έξήτασεν 
ό Κ. 'Ο Roscher έπαινετικώτατα έκρινε τήν φιλολογικήν αξίαν τοΰ 
«νεαρού» Έλληνος φιλολόγου!

’Από τάς άλλας του εργασίας σημειοΰμεν δτι διηυκρίνησε τό δί
δαγμα τοΰ Scaliger (εις τον έπιμνηιιόσυνον τόμον Γ. Γαρδίκα, βλ. 
Βιβλιογραφίαν). Έβοήθησε τήν νέαν έκδοσιν τών ’Ηθικών τοΰ Πλου
τάρχου (1935 εξ.) διά κριτικών διορθώσεων καί τό όνομά του έσημειώ- 
θη μεταξύ τών έπισημοτέρων φιλολόγων, οίτινες ήσχολήθησανμέ τον 
Πλούταρχον. ’Εποπτεύει εις τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών διά τάς έκδόσεις 
τής Ελληνικής Βιβλιοθήκης, συμφώνως προς άπόφασιν τής Άκαδ. 
Συγκλήτου (Πρβλ. πρόλογον Συκουτρή σ. 13). Εις τήν β' έκδοσιν τοΰ 
Πλατωνικοΰ Συμποσίου προσέθηκεν εις τό κριτικόν παράρτημα — τό 
όποιον καί συνεπλήρωσε—πολλάς ιδίας εικασίας. Εις τον τόμον τών 
Χαρακτήρων τοΰ Θεοφράστου προσέθηκε πολλάς διορθώσεις εις τό 
τέλος δέ τοΰ βιβλίου, ό Δαβίδ έξέφρασε πολλάς χάριτας προς τον Κ.

Εις τον έναρκτήριον τών έν Άθήναις παραδόσεών του λόγον (12 
Νοεμβρ. 1925) διεκήρυξε καί ύπεστήριξε τήν ύπάρχουσαν τότε έν Δυτ. 
Ευρώπη άντίληψιν τής Ελληνικής Φιλολογίας κατά βιλαμοβίτσειον έκ
δοσήν, δτι δηλ. ό φιλόλογος δεν πρέπει μόνον τήν στενήν κλασσικήν
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φιλολογίαν νά γνωρίζη, αλλά την δλην Ελληνικήν Φιλολογίαν μέχρι 
των βυζαντινών ιίκόμη χρόνων. Τοΰτο δέ άπέδειξεν καί ό ίδιος δι’ 
επανειλημμένων του εργασιών.

Ούτως έπραγματεύθη τό Περί Ξενιτείας ποίημα έξαντλητικώς, κατ’ 
άρχάς εις τάς «’Ανακοινώσεις τοΰ Φροντιστηρίου τών ’Ανατολικών 
Γλωσσών», ειτα εις την «Χριστιανικήν Κρήτην» καί ειτα έξέδωκεν 
αυτό και εις τάς «Πραγματείας τής Άκαδ. ’Αθηνών» έξ αθηναϊκού 
χει)φου. 'Υπέδειξε τον επιστημονικόν τρόπον έκδόσεως μεσαιωνικών κει
μένων (λογοτεχνικών και μη, οία τά συμβόλαια), δν τρόπον ήκολοΰθη- 
σαν και οί νεώτεροι έκδόται αναλογών κειμένων, μαθηταί του ως επί 
τό πλεΐστον (Τωμαδάκης, Κριαρας, Μανουσακας κλπ.). Ή περί Ματ
θαίου Δεβαρή μελέτη του εις τήν «Άθηνάν» κατέστη υπόδειγμα πραγ
ματειών τών διά τούς 'Έλληνας άνθρωπιστάς τής ’Αναγεννήσεως.

Εις τά Νέα Ελληνικά κατήλθε χάριν τών αρχαίων καί ως εκ τής 
εν τφ Πανεπιστημίιρ τοΰ Βερολίνου διδασκαλίας, αλλά καί ά'λλως ρέ- 
πων εις τήν έξέτασιν τής νεωτέρας Ελληνικής γλώοσης, ως μαθητής 
τοΰ Γ. Ν. Χατζιδάκη.Ή μικρά γραμματική του τής δημώδους Ελληνι
κής (α' έκδοσις υπό Thumb) έγινε καί έν Γερμανία καί διά τό κείμε
νον, μέ τάς υποσελιδίους σημειώσεις του, καί διά τήν βιβλιογραφίαν 
της περιζήτητον βιβλίον.

Πλήρης ζωής καί ένεργητικότητος ό καθηγητής Κ. δεν κατέθηκεν 
ακόμη τά όπλα. ’Έχει σχεδόν έτοιμα τά χειρόγραφα τής έκδόσεως τοΰ 
Φαιδρού τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Φιλοκτήτου τοΰ Σοφοκλέους καί τών 
τριών παρά Θουκυδίδη λόγων τοΰ Περικλεούς. Άσχολεΐται δέ τώρα 
μέ τήν συλλογήν στοιχείων τής τότε λαλουμένης έκ τών αρχαίων Ελ
λήνων συγγραφέων (Άριστοφάνους, Εύριπίδου, ρητόρων, ιστορικών 
κλπ.) καί μέ έπανεξέτασιν διεξοδικήν τοΰ διδάγματος τοΰ Scaliger.

Εις τό ήσυχον σπουδαστήριον τοΰ Παλ. Φαλήρου, από τό όποιον 
ατενίζει ό Κ. τήν θάλασσαν καί μαντεύει τήν προσφιλή αύτφ μητρίδα 
Κρήτην, εξακολουθεί ζών έν μέσφ τοΰ πλούτου τής Ελληνικής φιλο
λογικής παραδόσεως, τών αναμνήσεων τής τελευταίας 50ετίας καί τής 
έπικοινωνίας μέ δ',τι ή σήμερον προσάγει εις τήν γνώσιν τοΰ μεγάλου 
χθές. Εύχόμείία δπως έπι έτη μακρά έξακολουθή τήν δρασίν του από 
τήν οποίαν εύγνωμόνως ωφελήθημεν χθεσινοί μαθηταί καί σημερινοί 
συνάδελφοι, καί τήν οποίαν προβάλλομεν ως φωτεινόν παράδειγμα φι
λολογικής περισυλλογής, έργασίας καί άφοσιώσεως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ—ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 
Τακτικός καθηγητής τής ’Αρχαίας Τακτικός καθηγητής τής Βυζαντινής 

Ελληνικής Φιλολογίας Φιλολογίας
τού Άθήνησι Πανεπιστημίου
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