ΜΝΘΜΘ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟΤ ΜΘΛΙΩΝΘ (1932-2017)
τισ 5 Ιανουαρίου 2017 ζφυγε από τθ ηωι, ζπειτα από
ολιγοιμερθ νοςθλεία, ο Χριςτόφοροσ Μθλιϊνθσ, εξαίρετοσ φιλόλογοσ,
διακεκριμζνοσ

εκπαιδευτικόσ,

καταξιωμζνοσ

ςυγγραφζασ,

δοκιμιογράφοσ, μεταφραςτισ και ςτενόσ ςυνεργάτθσ τθσ ΠΕΦ, ο οποίοσ
διακόνθςε επιτυχϊσ, λόγω και ζργω, όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ωσ φιλόλογοσ κακθγθτισ, ςε ςχολεία τθσ
Ελλάδασ και τθσ Κφπρου, αρχισ γενομζνθσ από τθν θπειρωτικι γθ,
δάςκαλοσ ουςιαςτικόσ και γοθτευτικόσ, με αρτιότθτα, αμεςότθτα και
παρρθςία λόγου, διδάςκαλοσ φροντιςτθριακϊν μακθμάτων ςτο
Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, επιμορφωτισ ςτα Π.Ε.Κ., μζλοσ τθσ ομάδασ
ςφνταξθσ των Κειμζνων Νεοελληνικήσ Λογοτεχνίασ, Γυμναςίου και
Λυκείου, υπό τθν αιγίδα του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, Γυμναςιάρχθσ
και, τζλοσ, χολικόσ φμβουλοσ ςτθ Δυτικι Αττικι, επιλεγείσ μεταξφ των
πρϊτων, με τθν εφαρμογι του νζου κεςμοφ.
Με θπειρωτικι καταγωγι (Περιςτζρι Πωγωνίου), γυμναςιακζσ
ςπουδζσ

ςτθν

περίφθμθ

Ηωςιμαία

χολι

Ιωαννίνων

και

πανεπιςτθμιακζσ ςτο Αριςτοτζλειο Θεςςαλονίκθσ, αποτφπωςε, με
τρόπο εκπλθκτικό, τισ νοςταλγικζσ και βιωματικζσ μνιμεσ τθσ
γενζτειράσ του, τισ ςυγκλονιςτικζσ εντυπϊςεισ από τθν εκπαιδευτικι
του διαδρομι και το θπειρωτικό ικοσ τθσ λαϊκισ παράδοςθσ τθσ
ιδιαίτερθσ πατρίδασ του ςτα φιλολογικά – ερμθνευτικά και διδακτικά –
δοκίμια, που υπερβαίνουν τα 120 και ςτον τόμο Με το νήμα τησ
Αριάδνησ, ςτα διθγιματα, Το πουκάμιςο του Κζνταυρου, Χειριςτήσ
ανελκυςτήροσ, Το μικρό είναι όμορφο, Τα φαντάςματα του Γιορκ,
Ακροκεραφνια κ.ά., ςτα μυκιςτοριματα: Δυτική ςυνοικία, ο Σιλβζςτροσ·
εξαίρετα φιλολογικά και λογοτεχνικά κείμενα, ςθμαντικά για τθ

κεματολογία τουσ, που βρίςκονται ςτο επίκεντρο τθσ πνευματικισ μασ
ηωισ και αναγνωρίςκθκαν από τουσ ειδικοφσ, αλλά και από το
αναγνωςτικό κοινό: μια προςφορά ςτο διπλό ςτίβο του εκπαιδευτικοφ
και του λογοτζχνθ.
Σιμικθκε με το Κρατικό Βραβείο Διθγιματοσ για το βιβλίο
Καλαμάσ και Αχζροντασ, τα δφο ποτάμια που τον ανζκρεψαν, με το
Βραβείο του περιοδικοφ Διαβάηω και το Βραβείο Ουράνθ τθσ
Ακαδθμίασ Ακθνϊν.
τενόσ ςυνεργάτθσ τθσ Ζνωςισ μασ, με πρόκυμθ, κερμι και
φιλικι ςυμπαράςταςθ, ενεργό μζλοσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για τθ
Νεοελληνική Γλώςςα και Γραμματεία: μια ςυνεχισ και αδιάλειπτθ
υποςτιριξθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ και εμφανισ
παρουςία ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και τισ εκδθλϊςεισ τθσ ΠΕΦ, θ
οποία και τον τίμθςε με ειδικι αφιερωματικι εκδιλωςθ (1998) και
ζκδοςθ τεφχουσ ςτθ ςειρά των Εκδόςεων τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ ΠΕΦ.
Θ νεκρϊςιμθ ακολουκία του εκλιπόντοσ τελζςτθκε τθν Σρίτθ, 10
Ιανουαρίου 2017, ςτο Αϋ Νεκροταφείο. τθν ακολουκία παρζςτθςαν,
από το Δ.., ο Αναςτάςιοσ τζφοσ, ο οποίοσ εξεφϊνθςε ςφντομο
επικιδειο χαιρετιςμό, θ Σαςοφλα Καραγεωργίου, θ Μαρία Πεςκετηι και
θ Γεωργία Χαριτίδου. Για τθν απϊλεια του αγαπθτοφ φίλου και
ςυναδζλφου εκδόκθκε ψιφιςμα, κατατζκθκε ςτεφάνι ςτθ ςορό του και
διαβιβάςτθκαν τα κερμότατα ςυλλυπθτιρια ςτθ ςφηυγό του Σατιάνα
Σςαλίκθ, ομότιμθ Κακθγιτρια του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτθν κόρθ
τουσ Δάφνθ, Ψυχολόγο, και ςτα δφο τουσ εγγόνια Λοφνα και Ιάςονα.

Αναςτάςιοσ Αγγ. τζφοσ

