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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
Στις 10 Μαρτίου 2018 έφυγε από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη, ο Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος, Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δεινός κλασικός φιλόλογος, δι ακεκριμένος
εκπαιδευτικός, χαρισματικός δάσκαλος, πολυγραφότατος συγγραφέας και στενός συνεργ άτης της Π.Ε.Φ.
Ο Η. Σ. Σπυρόπουλος λάμπρυνε τον εκπαιδευτικό μας χώρο με τη σεμνή παρουσία του, το
δημοκρατικό ήθος και την αγωνιστικότητα, την επιστημονική του συγκρότηση, διακονώντας,
επί σειρά ετών, δίκην ὀτρηροῦ θεράποντος, τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε όλες τις εκφάνσεις της.
Ποντιακής καταγωγής, γεννημένος το 1931, στη Δράμα, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή
του Α.Π.Θ. (1948-1952) με πτυχίο Άριστα, υπηρέτησε ως καθηγητής σε διάφορα σχολεία της
Μακεδονίας, και ως βοηθός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για ένα διάστημα. Το 1968 απολύθηκε από τη δικτατορία για τα δημοκρατικά του φρονήματα.
Αριστούχος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ., με
θέμα σχετικό με τον Αριστοφάνη, αναδείχθηκε «πλήρης αριστοφανιστής», ασχοληθείς ιδιαίτερα με το έργο του κορυφαίου κωμικού.
Ως Σύμβουλος και στη συνέχεια Πρόεδρος του Τμήματος Β/θ μιας Εκπ/σης του Κέντρου
Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης, μετέπειτα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προώθησε
σημαντικά το μάθημα της Α.Ε. Γραμματείας, από το πρωτότυπο και από μετάφραση, με τις
μεθοδικές οδηγίες προς τους διδάσκοντες, συναντήσεις σε σεμινά ρια Σχολικών Συμβούλων,
Εισηγήσεις ΚΕΜΕ, διδασκαλία στη ΣΕΛΜΕ Αθηνών κ.ά.
Υπήρξε πολυγραφότατος: σχολικά εγχειρίδια (Επιτάφιος του Θουκυδίδη, Ηρόδοτος), φιλ ολογικές μελέτες (Πλάτωνος Πρωταγόρας, Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος), άρθρα σε περι οδικά, με αποκορύφωμα το έργο ζωής (magnum opus) της συγγραφικής του δημιουργίας, την
πεντάτομη έκδοση του Ηροδότου.
Στενός συνεργάτης της Π.Ε.Φ., συμμετείχε ως εισηγητής στα ετήσια συνέδρια, πρόσφατα
τον περασμένο Νοέμβριο στην Καβάλα για τον Ηρόδοτο, ως αρθρογ ράφος στις στήλες ης Φιλολογικής και στα Σεμινάρια Ομηρικής Φιλολογίας στην Ιθάκη (βλ. Αφιέρωμα του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ. 167(2017).
Το Δ.Σ. με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκε το θάνατό του και εξέφρασε τα θερμότατα
συλλυπητήρια στη φιλόλογο σύζυγό του Γιάννα και στους δύο γιούς του φιλολόγους Σπύρο
και Παύλο.
Από την Π.Ε.Φ.

