
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ  ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΠΕΦ, ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπητού φίλου, εκλεκτού 

φιλολόγου και στενού συνεργάτη της Π.Ε.Φ., Δημήτρη Σκλαβενίτη, Επίτιμου 

Σχολικού Συμβούλου και συγγραφέα. 

Ο Δημήτρης Χ. Σκλαβενίτης γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1931, σπούδασε Κλασική 

Φιλολογία και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και φοίτησε στο 

Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως. Υπηρέτησε στη Δημόσια Μέση  Εκπαίδευση,  

διακρινόμενος πάντα για το ήθος, την εργατικότητα και την αφοσίωση στο 

λειτούργημα του δασκάλου,  σε  όλες τις θέσεις: ως καθηγητής, γυμνασιάρχης, 

λυκειάρχης και σχολικός σύμβουλος. 

Υπήρξε μέλος της επιτροπής κρίσεως για τα σχολικά εγχειρίδια  Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου. Δίδαξε νεοελληνική γλώσσα 

στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΦ από 

το 1988 και γενικός γραμματέας της από το 1992 έως το 1996 επί προεδρίας της 

Αγγελικής Στασινοπούλου-Σκιαδά. Από τη θέση του Γραμματέα της ΠΕΦ 

επιμελήθηκε την έκδοση της Φιλολογικής και των Σεμιναρίων.  

Ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα ως γραμματέας, αντιπρόεδρος και πρόεδρος 

της «Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών», οργανώνοντας στην πατρίδα του Λευκάδα  

συμπόσια και  συνέδρια στο πλαίσιο των ετήσιων  Γιορτών Λόγου και Τέχνης ενώ 

είχε παράλληλα την ευθύνη των εκδόσεων της Εταιρείας. Άρθρα,  δοκίμια και 

βιβλιοπαρουσιάσεις του έχουν δημοσιευθεί σε φιλολογικά περιοδικά και 

πρακτικά συνεδρίων Σημαντική για την προσέγγιση του έργου του Χριστόφορου 

Μηλιώνη, είναι η μελέτη του: Χριστόφορος Μηλιώνης Χρονολόγιο, βιβλιογραφία, 

ανθολόγιο: Από το 1954 ως το 2002, εκδόσεις Σοκόλη 2003 ενώ συνιστά βασικό 

βιβλίο αναφοράς  για τη γνωριμία και τη μελέτη του έργου του ποιητή Νάνου 

Βαλαωρίτη, Λευκαδίτη επίσης,  ο οποίος έφυγε από τη ζωή  κατά θλιβερή 

συγκυρία δύο μόλις μέρες πριν (στις 14 /9),  το δοκίμιο του Δημήτρη Σκλαβενίτη: 

Νάνος Βαλαωρίτης, Χρονολόγιο - Βιβλιογραφία - Ανθολόγιο (1933-1999), Νεφέλη 

2000. 

Το Δ.Σ. της ΠΕΦ σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από τη θλιβερή είδηση του θανάτου 

του αγαπητού συναδέλφου αποφάσισε: 

• Να εκφράσει τα θερμότατα συλλυπητήρια στη σύζυγό του, επίσης εκπαιδευτικό, 

Αριστέα και στα τρία παιδιά του. 

• Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.  

• Να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία που θα τελεσθεί την Τρίτη 17 

Σεπτεμβρίου 2019, στις 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία, στο Παγκράτι. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΦ 

             Η Πρόεδρος   

Τασούλα Καραγεωργίου, δ.φ.                                                                                           

  Ο Γενικός Γραμματέας 

Αντώνης Μαστραπάς, δ.φ. 

 

 


