ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΚΟΥΤΡΗ (1901 – 1937)
ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μ.ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
Η ταξινόμηση και η καταγραφή του αρχείου έγινε από τον Μιχάλη Κοκολάκη.

Περιεχόμενο του αρχείου
Η πρώτη ενότητα του αρχείου περιλαμβάνει κυρίως τις δημοσιεύσεις του Συκουτρή, που
υπάρχουν οι περισσότερες σε προσωπικά βιβλιοδετημένα αντίτυπα, κάποτε με βιβλιοκρισίες ή με
αυτόγραφα σχόλια. Σε άλλες ενότητες, κατατάχτηκε ό,τι έμεινε από τα έντυπα της βιβλιοθήκης του,
βιογραφικά σημειώματα, προσκλήσεις, πιστοποιητικά, φωτογραφίες και άλλα ενθύμια, και κάπου 300
επιστολές που σώθηκαν από την αλληλογραφία του. Επόμενες ενότητες, αποτελούν ειδικές περιπτώσεις
φιλολογικών καταλοίπων: Πρωτότυπα και αντίγραφα παλιών τεκμηρίων από την Κύπρο, αρχαιολογικές
και λαογραφικές παρατηρήσεις, ανέκδοτες εργασίες διάφορων ντόπιων· σημειώσεις από τα μαθήματα
καθηγητών της Γερμανίας· φωτογραφίες κωδίκων από μεγάλες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες.
Τα υπόλοιπα κατάλοιπα έχουν καταταχτεί θεματικά. Είναι κυρίως αυτόγραφες εργασίες του
ίδιου του Συκουτρή (κείμενα, σχεδιάσματα, σημειώματα), ή, πότε-πότε, φοιτητών και συνεργατών του.
Αφορούν την κλασική φιλολογία μα και θέματα νεότερης λογοτεχνίας ή ευρύτερου θεωρητικού
στοχασμού, όπου διακρίνεται και πιο έντονα η προσωπική κοσμοθεωρία του. Δεν αντιστοιχούν σε
γενικές γραμμές με τα δημοσιευμένα έργα του, τα χειρόγραφα των οποίων, όπως φαίνεται, τα
κατέστρεφε ή τα ανακύκλωνε μετά την έκδοσή τους. Η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα είναι οι
ογκώδεις φάκελοι για την «Ποιητική» του Αριστοτέλη, η οποία κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του και δεν
έχει υποστεί αυτή την εκκαθάριση. Βρίσκουμε απεναντίας λείψανα εργασιών που είχε εξαγγελθεί η
έκδοσή τους και δεν έγινε ποτέ (Σωκρατικές επιστολές, Οιδίπους επί Κολωνώ, Φάουστ του Γκαίτε),
μεταγενέστερες έρευνες για συγγραφείς και για θέματα που έμμεσα μόνο σχετίζονται με δημοσιευμένες
μελέτες (Αντιφώντας, Θεόκριτος, Γρηγόριος Κύπριος), διαγράμματα ομιλιών ή παραδόσεων που ξέραμε
μόνο από έμμεσες μαρτυρίες (Λιπέρτης, Μενέξενος, Σαίξπηρ), σειρά κειμένων για τον Πλάτωνα
πληρέστερη απ’ αυτά που είχαν εκδοθεί μεταθανάτια, και κατάλοιπα ασχολιών τελείως άγνωστων ως
τώρα, όπως το πρώιμο χειρόγραφο του Ρωσαγγλογάλλου που αντέγραψε ο Συκουτρής στην Ικαρία και
ωστόσο δεν το ήξεραν ως πρόσφατα οι ειδικοί νεοελληνιστές.
Η εικόνα του αρχείου περιπλέκεται από πάμπολλα χαρτιά (κυρίως σημειώματα) που ο
Συκουτρής χρησιμοποίησε για δεύτερη και τρίτη κάποτε φορά, και προέρχονται από δοκίμια και
χειρόγραφα άλλων εργασιών και από διάφορα έντυπα, επιστολές και δελτία, ή έχουν άσχετες και
αξιοπερίεργες προσθήκες. Στον κατάλογο που ακολουθεί περιλαμβάνονται σποραδικές πληροφορίες για
τα πιο αξιόλογα από αυτά τα «παλίμψηστα».
Οι μεταθανάτιες δραστηριότητες των κληρονόμων του αρχείου πρόσθεσαν σε αυτό και νέο
υλικό: Διάφορα έντυπα ή μαρτυρίες, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των πρωτότυπων πηγών,
κείμενα και σχεδιάσματα σχετικών δημοσιεύσεων. Κατά την ταχτοποίηση του αρχείου το υλικό αυτό,
που περιέχει πάντως και ανέκδοτες ειδήσεις ή αντίγραφα από χαμένα σήμερα τεκμήρια, συγκεντρώθηκε
όσο γινόταν σε χωριστή ενότητα.

Ταξινομικό σχεδιάγραμμα
Ι. Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ε Σ Ε Ν Τ Υ Π Ω Ν
Α. Δημοσιεύματα του Συκουτρή και άλλων για τον ίδιο (υποενότητες 1-3, λήμματα #001-014)
Β. Άλλα βιβλία, φυλλάδια και έντυπα (υποενότητες 1-5, λήμματα #015-045)

ΙΙ. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Α
Γ. Ενθύμια και άμεσες βιογραφικές μαρτυρίες (υποενότητες 1-5, λήμματα #046-071)
Δ. Ιδιωτική αλληλογραφία (υποενότητες 1-7, λήμματα #072-112)
ΙΙΙ. Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Ο Ι Π Α
Ε. Πρωτότυπα και φωτογραφίες παλιών χειρογράφων (υποενότητες 1-5, λήμματα #113-136)
Ζ. Ερευνητικά σημειώματα και κείμενα από την Κύπρο, 1923-1924 (υποενότητες 1-4, λήμματα #137-189)
Η. Τετράδια με σημειώσεις από τα μαθήματα της Γερμανίας, 1925-1927 (υποενότητες 1-2, λήμματα
#190-209)
Θ. Εργασίες και σημειώματα για την αρχαία ελληνική και λατινική ποίηση (υποενότητες 1-5, λήμματα
#210-248)
Ι. Εργασίες και σημειώματα για την αρχαία ρητορική και ιστοριογραφία (υποενότητες 1-4, λήμματα
#249-264)
Κ. Πλατωνικές μελέτες (υποενότητες 1-6, λήμματα #265-297)
Λ. Κατάλοιπα από την έκδοση της «Ποιητικής» του Αριστοτέλη (υποενότητες 1-9, λήμματα #298-362)
Μ. Άλλες εργασίες και σημειώματα για την κλασική φιλολογία (υποενότητες 1-3, λήμματα #363-380)
Ν. Εργασίες και σημειώματα για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή φιλολογία (υποενότητες 1-3, λήμματα
#381-396)
Ξ. Εργασίες και σημειώματα για τη νεότερη φιλολογία και πνευματική ζωή (υποενότητες 1-4, λήμματα
#397-423)
Ο. Φιλοσοφικά και άτακτα (υποενότητες 1-5, λήμματα #424-447)
ΙΙΙΙ. Μ Ε Τ Α Θ Α Ν Α Τ Ι Ο Α Ρ Χ Ε Ι Ο
Π. Μεταθανάτιο αρχείο (υποενότητες 1-8, λήμματα #448-504)

