
 

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας για τον θάνατο του Λευκαδίτη Φιλολόγου και 

συγγραφέα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη 

Με ανείπωτη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του άξιου φιλολόγου και πνευματικού 

ανθρώπου Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη,  που τίμησε την εκπαίδευση, τους θεσμούς της και τη 

φιλολογική επιστήμη τόσο με τη διδασκαλία όσο και με το έργο του και την εν γένει 

κοινωνική του προσφορά. Δραστήριος, ακάματος, προσηνής, με τον αέρα της επτανησιακής 

ευγένειας, του σπινθηροβόλου πνεύματος που ισότιμα μετείχε στο σοβαρό και το 

ανάλαφρο, στο λόγιο και στο λαϊκό-πάντα όμως ανώτερης ποιότητας ήθος.  

Ο Δημήτριος Σκλαβενίτης, καταγόμενος από το Βλυχό Λευκάδας, θα σπουδάσει φιλολογία 

και ιστορία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα υπηρετήσει 

ευδόκιμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαντλώντας όλη την εκπαιδευτική ιεραρχία: 

φιλόλογος καθηγητής, γυμνασιάρχης, λυκειάρχης, σχολικός σύμβουλος. Παράλληλα, 

ενεργός και πολύπλευρη υπήρξε η δραστηριοποίησή του σε ανώτερους επιστημονικούς 

θεσμούς (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών- υπήρξε 

γραμματέας, αντιπρόεδρος και πρόεδρός της), τους οποίους υπηρέτησε ως άξιο μέλος των 

διοικητικών τους συμβουλίων, με οργανωτικές πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση ποικίλων 

λογοτεχνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, αλλά και με αξιόλογη συγγραφική και 

φιλολογική παρουσία σε περιοδικά, επετηρίδες και πρακτικά συνεδρίων.  

Υπήρξε μέλος της επιστημονικής ομάδας σχεδιασμού και εφαρμογής του πειραματικού 

προγράμματος που κατάρτισε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με θέμα "Διακλαδική, 

διεπιστημονική προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού κόσμου και πολιτισμού". Ως 

γραμματέας της Πανελλήνιας 'Ενωσης Φιλολόγων, για πολλά χρόνια είχε την επιμέλεια  

έκδοσης των περιοδικών "Φιλολογική" και "Σεμινάριο". Ως συντονιστής της ομάδας 

εργασίας της Πανελλήνιας 'Ενωσης Φιλολόγων για θέματα νεοελληνικής γλώσσας και 

γραμματείας, συμμετείχε στην πανελλήνια έρευνα που διεξήγαγε η ομάδα αυτή για τη 

διδασκαλία των κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Υπήρξε μέλος της επιτροπής 

κρίσης για τα βιβλία "Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας" για το Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

Το πρώτο ωστόσο συνθετικό και επίπονο συγγραφικό του έργο, είναι η φιλολογική του 

εργασία με τίτλο: Νάνος Βαλαωρίτης-Χρονολόγιο-Βιβλιογραφία-Ανθολόγιο, συνέκδοση της 

Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών και των εκδόσεων Νεφέλη (Αθήνα 2000), επίτομος 



εγκιβωτισμός της πολυδιάστατης ζωής, του έργου-ποιητικού, κριτικού, θεωρητικού, 

δοκιμιακού- του Νάνου Βαλαωρίτη, που το προσφέρει ο Δημήτρης Σκλαβενίτης ως χρέος 

της φιλολογικής εντοπιότητας προς τον μεγάλο κοσμοπολίτη, αλλά γνήσια Λευκάδιο και 

προπάντων Έλληνα ποιητή και διανοούμενο. Η φιλολογική του εντρύφηση στο συνολικό 

έργο του ποιητή, η λεπτομερής ιχνηλάτηση της ζωής και της πνευματικής του πορείας  μέσα 

στο χρόνο, η ιστορική-χρονολόγηση και περιοδολόγηση της συγγραφικής του 

δραστηριότητας, η επιστημονική βιβλιογράφηση του έργου του από το 1933 μέχρι το 1999, 

η εύστοχη, στην επιλογή των κριτηρίων της, ανθολόγηση του έργου του ποιητή, 

τεκμηριώνουν τόσο την επίπονη και μακρά φιλολογική και κριτική αφοσίωση όσο και την 

τεχνική αρτιότητα της εργασίας του Δημήτρη Σκλαβενίτη. Και ποια τύχη! «Έφυγε» μαζί του 

σχεδόν, με λίγες μέρες καθυστέρηση, αιώνιος συνομιλητής και συνοδοιπόρος πια, σε μιαν 

αγαστή φίλια κοινωνία της ποίησης με τη φιλολογία.   

Με την πλούσια εμπειρία αυτής της πρώτης του εργασίας θα ακολουθήσει μια αντίστοιχη 

για το έργο του Ηπειρώτη συναδέλφου του εκπαιδευτικού και λογοτέχνη Χριστόφορου 

Μηλιώνη (Χριστόφορος Μηλιώνης- Χρονολόγιο-Βιβλιογραφία-Ανθολόγιο, από το 1954-

2002, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 2003), με τον οποίο είχε μια παράλληλη δημογραφική, 

εκπαιδευτική και  δημόσια παρουσία και δράση.  

Ο Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης δεν καταλείπει μόνο το έργο του, αλλά και ένα πρότυπο 

δασκάλου, με το οποίο επικοινωνούν, σε μνήμες ιδανικευμένες παιδικών και εφηβικών 

χρόνων, οι μαθητές του, οι οποίοι με ιδιαίτερη αφοσίωση και συγκίνηση αναφέρονται σε 

νατουραλισμούς περασμένων επώδυνων δεκαετιών, όπου ο φιλόλογός τους με τη 

μειλιχιότητα και τη φώτισή του άνοιγε δρόμους για μιαν άλλη εξελικτική πορεία της ζωής 

τους.  

Η υπέροχη οικογένειά του, η άξια φιλόλογος σύζυγός του Αριστέα και τα τρία του παιδιά, 

Χριστίνα, Καλλιόπη και Χαράλαμπος, αρωγοί πάντα δίπλα του και συν-αγωνιστές του 

καλού, είναι μέρος μιας ζωντανής κληρονομιάς πνευματικών και ηθικών αρετών. Τους 

συλλυπούμαστε θερμά τούτες τις πικρές ώρες και, ως Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας, 

τους υποσχόμαστε ότι θα τιμήσουμε τον άνθρωπό τους και άνθρωπο της φιλολογίας με το 

λόγο και τις πρωτοβουλίες μας στην τοπική μας κοινωνία και ευρύτερα. Γιατί ο Δημήτρης 

Σκλαβενίτης  ζούσε τη φιλολογία πάντα σε σχέση και με την ευρύτερη απήχησή της στην 

κοινωνία. Άξιος!  

                                                Εκ μέρους του Δ. Σ. του Συνδέσμου 

                                                                    Η Πρόεδρος  
                                                   Δρ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού 
 


