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Ό θάνατος τοϋ Γεωργίου Κουρνούτου, στις 13.10.1989, στέρησε τό Κέν
τρο Μικρασιατικών Σπουδών άπό ένα πολύτιμο συνεργάτη. Άπό τό 1962,
όταν ό Όκτάβ καί ή Μέλπω Μερλιέ αποφάσισαν τή σύσταση τοϋ Κέντρου,
κιβωτού μνήμης τοϋ Μικρασιατικού Έλληνισμοΰ, ό Κουρνοϋτος στάθηκε
στο πλευρό τους, προσφέροντας αφειδώλευτα τις οργανωτικές του ικανότη
τες καί τις γνώσεις του γιά τήν πραγματοποίηση τών στόχων του.
Γεννήθηκε στό Στρέφι τής Ηλείας τό 1913 καί σπούδασε στή Φιλοσοφι
κή Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Άπό τό 1939 ως τό 1943 δίδαξε σε
ιδιωτικά Γυμνάσια τής ’Αθήνας καί τό 1944, κατά πρόταση τοϋ καθηγητή
Σωκράτη Κουγέα, διορίσθηκε ’Επιμελητής στό Τμήμα Χειρογράφων τής
Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στή θέση αυτή παρέμεινε ως τό 1955, όταν διορίσθη
κε Διευθυντής Γραμμάτων, Θεάτρου καί Καλών Τεχνών τοϋ 'Υπουργείου
Παιδείας, ενώ παράλληλα δίδασκε νεότερη ιστορία στήν Άνωτάτη Βιομη
χανική Σχολή (ως τό 1960). Τό 1955 άνέλαβε τή Γενική Γραμματεία τής
Ελληνικής ’Εθνικής Επιτροπής τής UNESCO καί εκπροσώπησε τήν Ελλά
δα σέ διεθνείς οργανισμούς καί σέ μεικτές διακρατικές έπιτροπές μορφωτι
κών καί έπιστημονικών σχέσεων. Τό 1975 ορίσθηκε πρόεδρος τοϋ Διεθνούς
Κέντρου πληροφοριών γιά τίς ιστορικές πηγές (CIBAL), μέ έδρα τή Σόφια,
καί ως τό 1978, όταν άποχώρησε άπό τήν υπηρεσία ώς Γενικός Διευθυντής
Πολιτιστικών 'Υποθέσεων στό Υπουργείο Πολιτισμού.
Ή μακρόχρονη θητεία του σέ άνώτατες διοικητικές θέσεις περιόρισε τό
ερευνητικό καί συγγραφικό του έργο, πού πρώτο δείγμα του ύπήρξε ή μελέτη
«Τό 'Αγιοταφίτικο τής Σμύρνης καί ή οικογένεια Κοραή» (1949). Ή έργασία αύτή αποκάλυπτε όχι μόνο τήν ικανότητά του στήν επισήμανση καί τήν
άξιοποίηση τών πηγών, άλλα καί τήν καλλιέπειά του, χαρακτηριστική καί
στά μεταγενέστερα δημοσιεύματά του. "Ως τό 1955, όταν άπό τό Τμήμα
Χειρογράφων μετατέθηκε στό 'Υπουργείο Παιδείας, δημοσίευσε τέσσερις
ακόμη μελέτες, όλες σχετικές μέ τήν πνευματική πορεία τοϋ Νέου Ελληνι
σμού καί, στή σειρά τής «Βασικής Βιβλιοθήκης», τά δίτομα έργα Τό Άπομνημόνευμα, 1453-1953 (’Αθήνα 1953-1954) καί Οί Λόγιοι τής Τουρκοκρα
τίας (’Αθήνα 1955-1956). Όπως σημείωσε τότε ό Νίκος Σβορώνος σέ βιβλι
οκρισία του γιά τό Άπομνημόνευμα, «ή εισαγωγή τοϋ Κουρνούτου καί τά
βιογραφικά καί κριτικά σημειώματα πού συνοδεύουν τά κείμενα φέρνουν τή
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σφραγίδα τής επιστημονικής του ευσυνειδησίας». ’Άριστος χειριστής του
λόγου, ζωντάνεψε με τήν εισαγωγή του μια όλόκληρη εποχή, συνδυάζοντας
τήν επιστημονική συγκρότηση με τήν κριτική ευστοχία καί με τή γλαφυρότητα, προσόντα πού χαρακτηρίζουν όλο του τό έργο.
Ή ενασχόλησή του με τά ζητήματα τού ευαίσθητου τομέα των γραμμά
των καί των τεχνών δεν του έπέτρεψε να συνεχίσει καί να όλοκληρώσει τις
μελέτες πού είχε σχεδιάσει. Δεν έπαψε εντούτοις νά δημοσιεύει κατά διαστή
ματα μικρές εργασίες, ως τό 1987. Παράλληλα παρουσίασε μέ κατατοπιστι
κούς προλόγους στή σειρά «'Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασικών» μέρος
άπό τό έργο τού Γιάννη Βλαχογιάννη, προλόγισε τά Γράμματα στή Ραχήλ
τού Κωστή Παλαμά, έπιμελήθηκε τήν έκδοση τής Ιστορίας τής Άνθρωπότητος τής UNESCO σε ελληνική μετάφραση καί συνεργάσθηκε μέ δημοσιεύ
ματα στή Νέα Εστία, στήν Καινούρια Εποχή, στήν Ευθύνη καί σέ άλλα
περιοδικά.
Τό ενδιαφέρον του, κατά τά τελευταία χρόνια τής ζωής του, για τό Κέν
τρο Μικρασιατικών Σπουδών, στό όποιο διετέλεσε έπί πολλά χρόνια πρόε
δρος τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής τού Διοικητικού Συμβουλίου καί ’Αντι
πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρξε άδιάπτωτο. Νηφάλιος καί
αισιόδοξος στις δύσκολες ώρες τού 'Ιδρύματος, πού δέν ήταν λίγες, βοήθησε
άποτελεσματικά στό ξεπέρασμά τους καί μέ ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακο
λουθούσε ως τήν παραμονή τού θανάτου του τήν πορεία του καί χαιρόταν
τήν επιβολή του στήν επιστημονική κοινότητα. Όσοι έργασθήκαμε δίπλα
του δέν θά λησμονήσομε ποτέ τό πάθος του γιά τόν πνευματικό θησαυρό πού
έχει συγκεντρωθεί στό Κέντρο, άποτέλεσμα άγάπης καί γνώσης τών ιδρυτών
του καί τών διαδόχων τους, καί όσοι συνδέθηκαν μέ φιλία μαζί του θά θυ
μούνται πάντοτε τήν εύφορία πού ό λόγος του γεννούσε, τήν παρρησία του
καί τήν έντιμότητά του.
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