ΠλατωΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

-

ΤΟΜΟΣ 55 (2006-2007)
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ
(1930-2006)

Στις αρχές Φεβρουάριου 2006, στα εβδομήντα έξι του χρόνια,
έφυγε ένα επιφανές τέκνο τής Βοιωτίας, ό βυζαντινολόγος-φιλόλογος καί ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ’Αθανάσιος Δ. Κομίνης, πανεπιστημιακός
διδάσκαλος καί έρευνητής παραγωγικός, σοβαρός, μετρημένος καί
αγαπητός σέ όλους τούς συναδέλφους του στήν Ελλάδα καί στό
εξωτερικό. Στά χρόνια τής πανεπιστημιακής του διδασκαλίας
(1967/ 68-1998) υπήρξε επίσης πολύ αγαπητός άνάμεσα στους
σπουδαστές καί στις σπουδάστριες τής Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί ό ίδιος αγαπούσε καί ένδιαφερόταν
πολύ γιά τούς φοιτητές του, τονίζοντας πάντοτε πόσο εκτιμούσε
τό ήθος τών νέων πού έμπρακτα άποδείκνυαν τήν ευγνωμοσύνη
προς τούς καθηγητές τους. 'Υπήρξε Ιδρυτικό μέλος τής 'Εταιρείας
Βοιωτικών Μελετών (1983), παρακολουθώντας μέ ένόιαφέρον τήν
ανοδική επιστημονική της πορεία μέ τα πέντε ώς τώρα διεθνή
επιστημονικά της συνέδρια.
Ό Άθ. Κομίνης γεννήθηκε στήν Κορύνη (Δομβραίνα) τής
Βοιωτίας τό 1930 καί σπούδασε φιλολογία στήν Φιλοσοφική Σχολή
τού Εθνικού καί Καποδιστριακού Παν/μίου ’Αθηνών τήν περίοδο
1949-1953, λαμβάνοντας τό πτυχίο του τό 1954. Έν συνεχεία, κατό
πιν παρότρυνσης τού καθηγητή του Νικόλαου Τωμαδάκη (1907-1993)
καί μέ ύποτροφίες τής ελληνικής καί τής ιταλικής κυβέρνησης πραγ
ματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Βυζαντινής Φιλολογίας,
'Ιστορίας καί Παλαιογραφίας/Κωδικολογίας στό Πανεπιστήμιο τής
Ρώμης (1956-1960), όπου είχε τήν μεγάλη τύχη να παρακολουθήσει
τις παραδόσεις καί τα σεμινάρια τού μεγάλου ’Ιταλού έλληνιστήβυζαντινολόγου Ciro Giannelli. Τήν περίοδο 1957-1950 διορίστηκε
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λέκτορας Νεοελληνικής Γλώσσας καί Φιλολογίας στο Παν/μιο Ρώμης,
δίνοντας παράλληλα σειρά μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό
του Ελληνικού Κολλεγίου τού 'Αγίου 'Αθανασίου τής Ρώμης. Τό
1960, μέ τήν όλοκληρωθεΐσα διατριβή τού περί τού λόγιου μητροπο
λίτη Κορίνθου, Γρηγόριου Πάρόου (περί αυτής βλ. πιο κάτω), άναγορεύθηκε διδάκτορας τού Παν/μίου Αθηνών, ενώ τήν περίοδο 19601972 διορίσθηκε επιστημονικός ερευνητής στο νεοσύστατο τότε
Κέντρο (από τό 1985 ’Ινστιτούτο) Βυζαντινών Ερευνών τού Εθνικού
(τότε Βασιλικού) 'Ιδρύματος Ερευνών στήν ’Αθήνα, τό όποιο οργά
νωσε στα πρώτα του βήματα ό έτερος τών διδασκάλων τού Κομίνη
στό Καποδιστριακό, Διονύσιος Ζακυθηνός (1905-1993). ’Από τό 1966
υφηγητής στήν έδρα Βυζαντινής Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής
μέ τήν νέα του διατριβή για τό βυζαντινό ιερό επίγραμμα (βλ. σχε
τικά π ιό κάτιυ), έγινε τό 1967 εντεταλμένος υφηγητής Βυζαντινής
Φιλολογίας έως τό 1972, οπότε έξελέγη τακτικός καθηγητής τής
οικείας έδρας, διαδεχόμενος τόν Ν. Τωμαδάκη, ώς τήν συνταξιοδότησή του, τό 1998. Τήν περίοδο 1974-1977 δίδαξε μέ ειδική άνάθεση,
ώς επόπτης καθηγητής, τά μαθήματα τής έδρας τής Μεσαιωνικής καί
Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας τής ’ίδιας Σχολής, τής οποίας διετέλεσε κοσμήτορας τήν περίοδο 1980-19811.
'Ο Άθ. Κομίνης ήγήθηκε επιστημονικών αποστολών σέ πολλά
ερευνητικά προγράμματα σέ ελληνικές βιβλιοθήκες, ’ιδιαιτέρως στά
άρχεια χειρογράφων τού 'Αγίου Όρους καί τής Πάτμου, καί έξέδωσε βυζαντινά καί μεταβυζαντινά κείμενα, κυρίως έμμετρα (άγιολογικά-ύμνογραφικά), θεωρώντας ό Ιδιος τή βυζαντινή ποίηση τήν
κυριότερη καί πλουσιότερη έκδήλωση τού πνευματικού μεσαιωνικού
Ελληνισμού. Σημαντικότερες άνάμεσα στις έκδόσεις του είναι
εκείνες τών Πατμιακών κωδίκων καί τών ύμνογραφικών κειμένων
(λειτουργικών κανόνων) στό πλαίσιο τού δίτομου έργου τού καθη
γητή τού Πανεπιστημίου τής Ρώμης Giuseppe Sch irò, Analecta Hymnica.
'Υπήρξε τακτικό μέλος πολλών άκαδημιών καί έπιστημονικών
εταιρειών στήν Ελλάδα καί στό εξωτερικό, όπως τής ’Επιστημο
νικής Εταιρείας Αθηνών, τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τής
έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, τού Σικελικού ’Ινστιτούτου
Βυζαντινών καί Νεοελληνικών Σπουδών τού Παλέρμο, τής ’Ιταλικής
Εταιρείας Φίλων τών Νομικών, Πολιτικών, Οικονομικών καί Κοι
1. Πρβλ. Α. Σαββίδης, “Κομίνης ’Αθανάσιος", ΜΓΕ Υδρία 34 (1984), σ. 46 Α.
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νωνικών Επιστημών, τής Academia Letteraria Arcadia Ρώμης, τής
Academia del Mediterraneo, του Ινστιτούτου 'Αρχαιότητας καί
Χριστιανισμού τού Claremont Καλιφόρνιας τών Η.Π.Α. καί άλλων.
'Υπήρξε επίσης από τό 1979 καί επί σειράν ετών πρόεδρος τής
αθηναϊκής Εταιρείας Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Μελετών,
τής όποιας όιηύθυνε τούς έξι πρώτους τόμους του έπιστημονικοϋ
περιοδικού της συγγράμματος, Αίπτνχα (1979-1995), καθώς καί τούς
πρώτους τόμους τής σειράς αυτοτελών μελετών της, “Διπτύχων
Παράφυλλα". Συμμετείχε σέ πολλά βυζαντινολογικά, φιλολογικά,
ιστορικά καί παλαιογραφικά συνέδρια στήν Ελλάδα καί στό εξωτε
ρικό (άνάμεσα τους, στά διεθνή βυζαντινολογικά συνέδρια τών ετών
1953, 1958, 1962 καί 1976, στά συνέδρια τής Μεγάλης Ελλάδος τών
ετών 1977 καί 1980, κ.ά.).
Τό 2003 τό διοικητικό συμβούλιο τής Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών στήν Αθήνα έξέδωσε ώς Τιμητικόν άφιέρωμα εις τον
καθηγητήν 'ΑθανάσιονΔ. Κομίνην τόν 5 Ιο τόμο τού περιοδικού της
Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών (ΕΕΒΣ), όπου στις σελί
δες ε'-ιζ' παρέχεται βιο-εργογραφικό σημείωμα τού Άθ. Κομίνη, μέ
χρονολογική άναγραφή τών δημοσιευμάτων του (μονογραφιών,
εκδόσεων κειμένων, μελετών-άρθρων, συλλογικών τόμων μέ επιμέ
λεια του, βιβλιοκρισιών, νεκρολογιών, εγκυκλοπαιδικών λημμάτων)
τής περιόδου 1951-1998.
’Από τά εκατό περίπου δημοσιεύματά του μπορεί ό μελετητής νά
άντιληφθή έναργώς ότι ο Άθ. Κομίνης θεωρούσε τό Βυζάντιο ώς
φυσιολογική συνέχεια τής ελληνικής άρχαιότητας, καθώς καί πρό
δρομο τού νέου Ελληνισμού2. Σημαντικές υπήρξαν οι συμβολές του
στήν έκδοση τών ύμνων τού Ρωμανού τού Μελωδοΰ (υπό τήν γενική
επιμέλεια τού Ν. Τωμαδάκη)3, 4ενώ πολύ χρήσιμο είναι καί τό εμπε
ριστατωμένο του λήμμα περί παιδείας στό Βυζάντιο, στή Θρησκευ
τική καί 'Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια. Τό επιστημονικό του ενδιαφέρον
επίσης προσείλκυσαν σημαντικές λόγιες μορφές τού Βυζαντίου,
όπως ό Ιωάννης Δαμασκηνός, ό ’Αθανάσιος ό Αθωνίτης, ο Μιχαήλ
Γλύκας, ό Γρηγόριος Πάρδος καί άλλοι, καθώς καί ορισμένα θέμα2. Πρβλ. ΕΕΒΣ 51 (2003: Τιμητικόν άφιέρωμα εις τόν καθηγητήν 'Αθανάσιον Δ.
Κομίνην). σ. η’-θ’.
3. Ρωμανόν του Μελωδοΰ ύμνοι, τόμοι Α’, Αθήνα 1952, σσ. 17-36, 325-335 καί τόμ.
Γ’, 'Αθήνα 1957, σσ. 43-107.
4. “Παιδεία εις τό Βυζάντιον", ΘΗΕ 3 ('Αθήνα 1963), στήλες 1127-1134.
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τα πού συνδέονται μέ τήν ιδιαίτερη πατρίδα του, τήν Βοιωτία5.
Τά κυριότερα αυτοτελή επιστημονικά έργα του είναι τα έξης (μέ
χρονολογική σειρά):
- Γρηγόριος Πάρόος, μητροπολίτης Κορίνθον καί τό εργον αυτόν,
Άθήνα-Ρώμη 1960 (διδακτορική διατριβή).
- Τό βυζαντινόν ιερόν επίγραμμα καί οί επιγραμματοποιοί, "Αθήνα
1966 (σειρά διατριβών καί μελετημάτων τού περιοδικοί)
“Άθηνα”, άρ. 3) (διατριβή επί ύφηγεσία).
- Πίνακες χρονολογημένων Πατμιακών κωόίκων, 'Αθήνα 1968 (καί
αγγλική μετάφραση τού Μάρκου Ναουμίδη, Facsimiles of dated
Patmian codices, 1970). ’Έργο μέ ενθουσιώδεις κριτικές καί μέ
βράβευση από τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών.
- Analecta hymnica graeca e codicibus ernia Italiae lnferiorìs, έκό.
Πανεπιστημίου Ρώμης υπό τή γενική επιμέλεια του καθηγητή
Giuseppe Schiro, σέ 2 τόμους (1972-1976), μέ έκδοση 120 περίπου
λειτουργικών κανόνων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου άπό ελληνικά χει
ρόγραφα τής Μεγάλης Ελλάδος.
- (Γενική επιμέλεια) Οί θησαυροί τής μονής Πάτμου, ’Εκδοτική
’Αθηνών, ’Αθήνα 1988 (συλλογικό έργο μέ πλούσια εικονογρά
φηση).
- (Προλεγόμενα-φιλολογική επιμέλεια) Ίωάννου Δαμασκηνού κανών
ιαμβικός εις τήν Χρίστου Γέννησιν, ’Αθήνα 1994.
Τέλος, για τις διδακτικές ανάγκες τών φοιτητών καί φοιτητριών
τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Παν/μίου ’Αθηνών, ο Άθ. Κομίνης
έξέδωσε τά έξής εγχειρίδια:
- Άνθολόγιον βυζαντινών κειμένων, ’Αθήνα 1969 (ανατύπωση
1974, 1976).
- Εισαγωγικά μαθήματα βυζαντινής φιλολογίας, ’Αθήνα 1974
(ανατύπωση).
- Προβλήματα βυζαντινής ποιήσεως καί προσωπογραφίας, ’Αθήνα
1976 (ανατύπωση 1980).
Ή ήπια καί γαλήνια μορφή του, τό ενδιαφέρον του γιά τούς
νέους εκκολαπτόμενους επιστήμονες, ή εύγένεια τού χαρακτήρα του
θά λείψουν πολύ στον κλάδο του. Τό κενό πού άφήνει θά άποβεΐ
δυσαναπλήρωτο.
Νέα Σμύρνη, 'Απρίλιος 2006
5. Βλ. αναλυτικά τήν έργογραφία του στήν ΕΕΒΣ 5 1 (2003), σα. ια'-ιζ’.
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ATHANASSIOS D. KOMINES (1930-2006). AN OBITUARY
by Alexios G.C. Sawides
Athanassios Komines, emeritus professor of Athens University since
1998, distinguished himself as a scholar of Byzantine literature,
hymnography, codicology and palaeography. He dealt extensively with the
codices of the Patmian monastery of Saint John and left an important
legacy of published hymnographical texts and epigrams. His demise, at 76,
consists of a serious loss for Greek byzantinology -especially in the
discipline of Byzantine literature and philology.
’Αλέξιος Γ.Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

