ΜΝΗΜΗ ΣΑΚΗ ΚΑΡΒΕΛΗ (1925-2017)
τισ 18 Ιανουαρίου 2017 ζφυγε απροςδόκθτα από τθ ηωι ο Σάκθσ
(Δθμιτρθσ) Καρβζλθσ, διακεκριμζνοσ φιλόλογοσ, ευαίςκθτοσ ποιθτισ,
δοκιμιογράφοσ,

κριτικόσ

λογοτεχνίασ,

μεταφραςτισ

και

ςτενόσ

ςυνεργάτθσ τθσ Π.Ε.Φ., ο οποίοσ προςζφερε αφειδϊλευτα τισ
υπθρεςίεσ του, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,
αφοςιωμζνοσ, ψυχι τε και ςϊματι, ςτο λειτοφργθμά του.
Γζννθμα και κρζμμα του Αιτωλικοφ, ολοκλιρωςε τισ γυμναςιακζσ
του ςπουδζσ ςτο Μεςολόγγι, «ςτθν άπλα λιμνοκάλαςςα», φοίτθςε ςτθ
Φιλοςοφικι χολι Ακθνϊν και μετεκπαιδεφκθκε ςτο Διδαςκαλείο
Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ ςτθν Ακινα.
Τπθρζτθςε ωσ φιλόλογοσ κακθγθτισ ςε ςχολεία τθσ επαρχίασ
(Αιτωλικό, Παλαμαϊκι χολι Μεςολογγίου, Πφργο), τθσ Ακινασ
(Βαρβάκειοσ Πρότυποσ χολι) και του Πειραιά (Εϋ Γυμνάςιο), ωσ
Γυμναςιάρχθσ

(Μολάοι

Λακωνίασ)

και

Λυκειάρχθσ

(Πρότυποσ

Ευαγγελικι χολι Ν. μφρνθσ), ωσ Γενικόσ Επικεωρθτισ (Ιωάννινα,
Ακινα) και ωσ χολικόσ φμβουλοσ (Ακινα).
Παράλλθλα, δίδαξε, επί ςειρά ετϊν, Νεοελλθνικι Λογοτεχνία ςτθ
.Ε.Λ.Μ.Ε. Ακινασ, όπου χρθμάτιςε και Τποδιευκυντισ. Διατζλεςε,
επίςθσ, μζλοσ τθσ ςυντακτικισ επιτροπισ των Κειμένων Νεοελληνικθσ
Λογοτεχνίασ, Γυμναςίου και Λυκείου και του Βιβλίου του Καιηγητθ,
όπου επιμελικθκε τον ερμθνευτικό ςχολιαςμό των ανκολογθμζνων
ποιθμάτων του Γ. εφζρθ. Βιβλίο διδακτικισ υποδομισ για τον
εκπαιδευτικό, με γνϊςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ, αποτελεί «Η νεότερη
ποίηςη, ιεωρία και πράξη, καρπόσ των διδαςκαλιϊν του ςτθ .Ε.Λ.Μ.Ε.
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τα γράμματα εμφανίςτθκε το 1950, με ποίθμα ςτο περιοδικό
Φιλολογικι Πρωτοχρονιά.
Πολυβραβευμζνοσ ποιθτισ, εξζδωςε δζκα ποιθτικζσ ςυλλογζσ,
αρχισ γενομζνθσ από τα Σθματα (1956) και φτάνοντασ ωσ Στην άβυςςο
τησ λθιησ (2002) και τθν Κατάιεςη (2003) (ςυγκεντρωτικι ζκδοςθ τθσ
ποίθςισ του). τα ποιιματά του, με ςτοχαςτικό βάκοσ, ςυναιςκθματικι
φόρτιςθ, λυρικι διάκεςθ και ανανεωμζνο ςυμβολιςμό, αποτυπϊνονται
θ νοςταλγικι αναπόλθςθ τθσ οικογζνειασ και τθσ γενζτειράσ του και οι
βιωματικζσ μνιμεσ από τα χρόνια τθσ Κατοχισ, του Εμφυλίου και τθσ
εφτάχρονθσ δικτατορίασ, περίοδοι γεμάτεσ από οξφτατεσ ιδεολογικζσ
αντιπαρακζςεισ και γεγονότα θρωικά και δραματικά, ςυγχρόνωσ.
υνζγραψε, επίςθσ, μελζτεσ δοκιμιακοφ χαρακτιρα, όπωσ
Δεφτερη ανάγνωςη, 1-3, Η γενιά του 1880, Πολφτροποσ Αρμονία, κ.ά.
υνεργάςκθκε, επίςθσ, με πλικοσ λογοτεχνικϊν περιοδικϊν και με τισ
ανκολογίεσ, Η μεςοπολεμικθ και η μεταπολεμικθ πεζογραφία των
εκδόςεων οκάλθ. Σο 1999 τιμικθκε με το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου –
Κριτικισ για το βιβλίο του: Κωνςταντίνοσ Χατζόπουλοσ. Ο πρωτοπόροσ,
ενϊ, το 2016, τιμικθκε με το Βραβείο Ποιθςεωσ του Ιδρφματοσ Πζτρου
Χάρθ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, για το ςφνολο του ζργου του.
τενόσ ςυνεργάτθσ τθσ Π.Ε.Φ. ςυμμετείχε ενεργϊσ και ανελλιπϊσ
ςτισ εκδθλϊςεισ τθσ, εμινάρια και υνζδρια, ςτθν Ακινα και ςτθν
επαρχία· για τθ ςυνεχι και αδιάλειπτθ ςυμπαράςταςι του θ ΠΕΦ τον
τίμθςε με ειδικι αφιερωματικι εκδιλωςθ (1994) και ζκδοςθ τεφχουσ
ςτθ ςειρά των Εκδόςεων τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ ΠΕΦ.
Η νεκρϊςιμθ ακολουκία του εκλιπόντοσ τελζςτθκε το άββατο,
21 Ιανουαρίου 2017, ςτο Νεκροταφείο του Βφρωνα. τθν ακολουκία
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παρζςτθςαν από το Δ.. θ Σαςοφλα Καραγεωργίου, θ οποία εξεφϊνθςε
ςφντομο επικιδειο χαιρετιςμό, θ Μαρία Πεςκετηι και θ Γεωργία
Χαριτίδου. Για τθν απϊλεια του αγαπθτοφ ςυναδζλφου και ςυνεργάτθ
εκδόκθκε

ψιφιςμα,

κατατζκθκε

ςτεφάνι

ςτθ

ςορό

του

και

διαβιβάςτθκαν τα κερμότατα ςυλλυπθτιρια ςτθ ςφηυγό του, φιλόλογο
Καίτθ Σςοτάκου, Επίτιμθ Λυκειάρχθ και ςυγγραφζα.

Αναςτάςιοσ Αγγ. τζφοσ
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