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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΥ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (1945-2013):
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ *1

Έφυγε βιαστικά ο Γιώργος, στις 20 Ιουνίου 2013, και δεν μας άφησε, όσο 
γνωρίζω, ένα συνεκτικό αυτοβιογραφικό κείμενο, με ιεραρχημένους, 
κατά τη δική του αξιολόγηση, τους σταθμούς του βίου του, επιμένοντας 
στις καίριες, κατά τη δική του κρίση, καμπές της ζωής του. Ο μελλο-
ντικός βιογράφος του όμως θα βρει στο αρχείο του πατέρα του και στο 
δικό του όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συγκρότηση 
μιας διαφωτιστικής και, όσο γίνεται, πλήρους βιογραφίας.

Στο σύντομο αυτό κείμενο οι βιογραφικές αναφορές θα είναι οι εντε-
λώς απαραίτητες για να σχηματίσουμε την εικόνα του, μέσα από την 
πορεία του βίου του, την εκπαίδευσή του και τον μεγάλο αγώνα του 
για την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, τους οραματισμούς, τα σχέδια 
και τα κατορθωμένα έργα του στην επιστήμη και την πανεπιστημια-
κή διδασκαλία. Αντίθετα, εκτενέστερες θα είναι οι προσεγγίσεις στο 
ιστορικό επιστημονικό του έργο και κυρίως στο βιβλίο που κρατάμε 
στα χέρια μας, που ετοίμαζε επί μία δεκαετία με ερευνητικό πάθος, με 
διαδοχικά επί μέρους ομόκεντρα δημοσιεύματα και διαδοχικές γραφές, 
θηρεύοντας την άριστη μορφή.

Γεννήθηκε στην πόλη της Λευκάδας στις 27 Νοεμβρίου 1945 αλλά 
τον έγραψαν στο μητρώο αρρένων της κοινότητας των Τσουκαλάδων 
με ημερομηνία γέννησης 15 Ιανουαρίου 1946. Γονείς του ο φιλόλογος 

* Το κείμενο αναπαράγει στο μεγαλύτερο μέρος του τη μελέτη μου: «Γεώργιος Πά -
νου Ροντογιάννης (1945-2013). Από τις οικογενειακές βιογραφίες στην ιστορία της εκ-
παίδευσης», που παρουσιάστηκε και τυπώθηκε στο Αφιέρωμα μνήμης και τιμής στον 
Πρό εδρο Θωμά Π. Κατωπόδη (1948–2013) και στον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Π. Ρο ντο
γιάννη (19452013), Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013, Εταιρεία Λευ κα -
δικών Μελετών, Αθήνα 2014, σ. 47-59. 
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12 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

Πάνος Γεωργίου Ροντογιάννης, ο μετέπειτα γυμνασιάρχης και σπου-
δαιότερος ιστορικός της Λευκάδας, και η σεβαστή μας Αλίκη Αστερίου 
Παπατόλιου, πτυχιούχος δασκάλα, γεννημένη το 1924 στην Κατερίνη, 
μαθήτρια του Πάνου στο Γυμνάσιο Κατερίνης, όπου υπηρέτησε από το 
1939 ώς το 1945. Το ζευγάρι επέλεξε τη Λευκάδα ως καταφύγιο και 
αντίδοτο στο διάχυτο κλίμα φόβου, που τους διακατείχε, καθώς είχαν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εθνική Αντίσταση στην Πιερία και είχαν 
προγραφεί από τους αντιπάλους. Ο Πάνος πέτυχε να μετατεθεί από 
το Γυμνάσιο Κατερίνης στο Γυμνάσιο Λευκάδος και ύστερα από ένα 
περιπετειώδες ταξίδι, με την εγκυμονούσα Αλίκη και χωρίς αποσκευές, 
από τη Θεσσαλονίκη, με το πλοίο της γραμμής, για τον Πειραιά και από 
εκεί με γκαζοζέν αυτοκίνητο στην Κόρινθο και στην Πάτρα, από όπου 
με μια βενζίνα έφτασαν στο λιμάνι της Λευκάδας, στις 29 Σεπτεμβρίου 
1945. Τους υποδέχτηκε η πατρική οικογένεια του συνταξιούχου δα-
σκάλου Γεωργίου Πάνου Ροντογιάννη (1881-1967) και της Νικολέττας 
Σταματέλου, αγρότισσας στους Τσουκαλάδες, με τις τρεις δυναμικές 
κόρες αλλά και το βαρύ πένθος για τον χαμένο το 1943, σε εμφυλιακή 
σύγκρουση, κάπου στην Ήπειρο, μικρότερο γιο, τον Σπύρο Μελά.

Σ’ αυτό το περιβάλλον με τους στενούς συγγενικούς δεσμούς αγά-
πης και το βαρύ κλίμα που δημιουργούσε ο εμφύλιος αλλά και οι κατα-
στροφές των σεισμών του 1948 και του 1953 θα ανατραφεί ο Γιώργος 
και ο αδελφός του Σπύρος, που γεννήθηκε το 1948. Η οικογένεια θα 
μείνει στη Λευκάδα ώς το καλοκαίρι του 1956 και τη μετάθεση του 
Πάνου στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, όπου ο Γιώργος αφού τελειώσει το 
Δημοτικό και το Γυμνάσιο Χαλανδρίου, και θα φοιτήσει στη συνέχεια 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 1964 ώς το 
1969. Στα γυμνασιακά και τα φοιτητικά του χρόνια (1963-1968) ήταν 
αθλητής στίβου (δίσκος, δέκαθλο) εθνικού και διεθνούς επιπέδου, ως 
επίδοξος συνεχιστής, όπως έλεγε ο ίδιος, του μεγάλου συγχωριανού 
του Ηλία Βεργίνη (1908-1973).1 Ειδικεύτηκε στην Αθλητιατρική (Πα-
νεπιστήμιο Ρώμης, 1976) στην Παθολογία (1980) και την Καρδιολο-
γία (1982). Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978). Επισκέπτης 
ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (1979-1980). Επίκουρος 
Καθηγητής Αθλητιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

1.  Γεώργιος Π. Ροντογιάννης, «Ο αθλητής Ηλίας Βεργίνης όπως τον είδε ένας επίδο-
ξος συνεχιστής του», Σύλλογος Λευκαδίων Πάτρας «Η Φανερωμένη», Αφιέρωμα. Ηλίας 
Βεργίνης σφαιροβόλος, βαλκανιονίκηςπρωταθλητής Ελλάδος (19081973), περ. Νή
ρικος, Παράρτημα τχ. 27 (Πάτρα, Ιούλ. – Σεπτ. 1996), σ. 7-13. 
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Γεώργιος Πάνου Ροντογιάννης (1945-2013) 13

λονίκης (1984-1989). Τομεάρχης Αθλητιατρικής (1989-1997) του Εθνι-
κού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών και αργότερα διευθυντής του (2008-
2010). Καθηγητής Αθλητιατρικής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα (1997-2013). Γραμμα-
τέας της Ελληνικής Αθλητιατρικής Εταιρείας, Πρόεδρος της Εταιρείας 
Αθλητικής Ψυχολογίας και Νευροφυσιολογίας των Αθλητών, Μέλος της 
New York Academy of Science, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου 
Αθλητιατρικής. Μέλος του ΔΣ (1994-2000) και Αντιπρόεδρος της Εται-
ρείας Λευκαδικών Μελετών, από το 2000 ώς το 2013.2 

Τα ερευνητικά και συγγραφικά ενδιαφέροντά του, όπως και τα δη-
μοσιεύματά του, ατομικά και συλλογικά στα διεθνή επιστημονικά πε-
ριο δικά, εστιάστηκαν σε θέματα προλήψεων νόσων και κακώσεων ιδίως 
των ελίτ αθλητών, των κλινικών εφαρμογών του συνδυασμού διατροφής 
και άσκησης για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, ιδίως της καρδι-
αγγειακής νόσου. Στον χώρο της ιστορίας καλλιέργησε με ενθουσιασμό 
τη βιογραφία και τελικά την ιστορία της εκπαίδευσης, κινημένος από 
τις οικογενειακές επιδόσεις στη διδασκαλία και την παράδοση του χω-
ριού του, ενός χωριού εκπαιδευτικών, αλλά και τις δικές του ανάγκες 
για τη βαθύτερη γνωριμία με τους ανθρώπους του άμεσου περιβάλλο-
ντός του, τους οποίους γνώρισε και θαύμασε. 

Γνώρισα τον Γιώργο στη Λευκάδα τον Σεπτέμβριο του 1993 στο ορ-
γανωμένο από την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Δ´ Συνέδριο Επτα-
νησιακού Πολιτισμού, με τίτλο «Από την τοπική ιστορία στη συνολική: 
το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι.», που ήταν αφιερωμένο 
στον Πρόεδρο της Εταιρείας Πάνο Γ. Ροντογιάννη.3 Συνόδευε τον τι-
μώμενο πατέρα του μαζί με τον αδελφό του Σπύρο. Η προσπάθεια της 
στήριξης του 82χρονου πατέρα είχε προ πολλού ξεκινήσει με όλα τα ια-
τρικά μέσα καθώς και τη συμπαράσταση για την τόνωση της πεσμένης 
ψυχολογίας του γέροντα, προκειμένου να ζήσει και να ολοκληρώσει τα 
ημιτελή συγγραφικά του έργα. Για να βοηθήσει σ’ αυτόν τον τελευταίο 
σκοπό, ο Γιώργος οδηγήθηκε σε μονοπάτια άγνωστα γι’ αυτόν, της φι-

2.  Τα στοιχεία από το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Εργοβιογραφικό του σημείωμα, που είναι ενημερωμένο ώς το 2010 περίπου. Για τις 
ανάγκες αυτής της δημοσίευσης παραθέτω στοιχεία από δικές μου αυτοψίες.

3.  Πρακτικά Δ´ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 812 Σεπτεμβρίου 
1993. Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας 15ος19ος αι. 
Συνέδριο αφιερωμένο στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Πάνο Γ. Ρο ντο
γιάννη, Αθήνα 1996, 470 σ. 
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14 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

λολογίας και της ιστορίας αλλά και της επιμέλειας βιβλίων. Όλα αυτά 
του όξυναν το δικό του νεανικό παράπονο: οι γονείς του –καθένας 
και για δικούς του λόγους– του επέβαλαν να σπουδάσει ιατρική, ενώ 
εκεί νος προτιμούσε τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ήταν θαυμαστής 
του πατέρα του, παρόλο που τότε δεν καταλάβαινε πλήρως την αξία 
του παιδαγωγικού, πολύ περισσότερο του ιστοριογραφικού του έργου, 
καθώς οι θετικές επιστήμες είχαν και έχουν άλλα κριτήρια αξιολόγησης 
και συστημάτων μέτρησης της επιστημονικής αξίας και εμβέλειας. Το 
Συνέδριο, με την παρουσία σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων 
και τον πολυήμερο διάλογο, τόνωσαν την πίστη στο έργο του πατέρα 
του και αύξησαν τον θαυμασμό του, με αποτέλεσμα να εντατικοποιή-
σει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση και την έκδοση, το 1994, του 
έργου ζωής του Πάνου Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα 
161319504 με χρηματοδότηση του Τάκη-Επαμεινώνδα, γιου του δασκά-
λου, φιλόλογου και επιθεωρητή Βασιλείου Ι. Σταματέλου, μέντορα των 
Ροντογιανναίων. Το έργο ήταν γνωστό και αναμενόμενο, καθώς μερικές 
του ενότητες είχαν δημοσιευτεί από το 1950 ώς το 1991.5 

Στην Επετηρίδα της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, στον 8ο τόμο 
που θα κυκλοφορήσει το 1995, ο Γιώργος επιμελείται τρεις μελέτες του 
Πάνου: «Ο πληθυσμός της Λευκάδος από το απώτερο παρελθόν ώς το 
1991 μ.Χ.», «Σεισμολόγιο της Λευκάδος (1469-1971)», και «Το χρονι-
κό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου 
Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης».6 

Τα ίδια χρόνια (1994-1995) ο Γιώργος πείθει τον πατέρα του για 
την έκδοση των μεταφράσεών του, πεζών και ποιητικών κειμένων από 
τα αρχαία ελληνικά και ευρωπαϊκές γλώσσες. Όπως ξέρουμε, είχε προ-
ηγηθεί η έκδοση της μετάφρασης των Απομνημονευμάτων του Γαλα
τικού Πολέμου του Γάιου Ιούλιου Καίσαρα, το 1958, που προοριζό-
ταν για φροντιστηριακή χρήση, γι’ αυτό ανατυπώθηκε το 1968 και το 

4.  Πάνου Γ. Ροντογιάννη, ιστορικού της Λευκάδος, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα 1613
1950, Αθήνα 1994, 384 σ. 

5.  Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Αναγραφή δημοσιευμάτων Πάνου Γ. Ροντο-
γιάννη», Πρακτικά Δ´ Συνεδρίου, ό.π., σ. 39-45, αρ. 10, 28, 47. Δημήτρης Σπ. Τσερές, 
«Ιστορώντας τη λογιοσύνη και την εκπαίδευση», Πρακτικά του Συνεδρίου Η Λευκάδα 
και οι ιστορικοί της, 19ος20ός αι., Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λό-
γου και Τέχνης, Λευκάδα 5-7 Αυγούστου 2008, επιμ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
Αθήνα 2009, σ. 200-208. 

6.  Τ. Ε. Σκλαβενίτης, «Αναγραφή δημοσιευμάτων Πάνου Γ. Ροντογιάννη», ό.π., σ. 
44, αρ. 52-54.
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1973.7 Οι ανέκδοτες ώς τότε μεταφράσεις είχαν γίνει στη δημοτική για 
προσωπική ευχαρίστηση και ο μεταφραστής δίσταζε να τις δημοσι-
εύσει, αδικώντας το ταλέντο και τη γλωσσική του επάρκεια, που του 
επέτρεπε να κατανοεί βαθιά το πρωτότυπο και να βρίσκει το αρμόζον 
νεοελληνικό γλωσσικό ένδυμα, ώστε να μην αδικούνται πολύ οι μετα-
γλωττιζόμενοι μεγάλοι συγγραφείς. Αυτή η αδικία του πρωτοτύπου 
από τη μετάφραση ήταν η μόνιμη έγνοια του.

Το 1994 κυκλοφόρησε η μεταγλώττιση της πλατωνικής Απολογίας 
του Σωκράτη και του Κρίτωνα. Τον επόμενο χρόνο, 1995, έγινε νέα έκ-
δοση του βιβλίου που εμπεριείχε το πλατωνικό κείμενο της έκδοσης της 
Οξφόρδης αντικριστά με το μεταγλωττισμένο.8 Μια πρόχειρη ιδιωτική 
έκδοση σε 50 αντίτυπα μας χάρισε, το 1996, τη μεταγλώττιση της τρα-
γωδίας του Αισχύλου Προμηθέας δεσμώτης, μετάφραση του Μεσοπο-
λέμου, που δεν εκδόθηκε τότε από σεβασμό στη μετάφραση του Ιωάννη 
Γρυπάρη, που είχε λίγο νωρίτερα κυκλοφορήσει (1938).9 

Το 1995 εκδόθηκαν τα πρωτότυπα Ποιήματα του Πάνου και εκεί 
ο Γιώργος πρόσθεσε τις μεταφράσεις (από τον Πάνο) ποιημάτων του 
Σι μω νίδη του Κείου, του Αρχίλοχου, του Ανακρέοντα, του Οράτιου, του 
Δαυίδ, του Μίλτονα και του Βύρωνα. Όλα αυτά οφείλονται στην επι-
μο νή του Γιώργου, ο οποίος επιστράτευσε και τρίτους, ειδικούς, για 
να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα ποιήματα και τις μεταφράσεις, 
προ κειμένου να καμφθεί ο ποιητής τους και να δώσει την έγκριση για 
δη μοσίευση: έτσι νικήθηκε όχι η αμφιβολία του για την αξία τους, που 
κα τά βάθος δεν υπήρχε, αλλά ο φόβος ότι παραήταν προσωπικά δημι-
ουργήματα, ίσως και λιγότερο δουλεμένα από όσο έπρεπε, και θα ήταν 
δύσκολο για τους άλλους να τα δεχτούν.10 

Η εντατική προσπάθεια του Γιώργου για την έκδοση των έργων του 
πατέρα του αποδείχτηκε σωτήρια, αφού από το καλοκαίρι του 1996 
ο Πάνος Ροντογιάννης δεν μπορούσε πια να συνεργαστεί και ο θάνα-
τός του ήρθε στις 26 Δεκεμβρίου, δημιουργώντας νέες υποχρεώσεις 

7.  Στο ίδιο, σ. 40-42, αρ. 11, 25, 30.
8.  Στο ίδιο, σ. 44, αρ. 49, 50.
9.  Στο ίδιο, σ. 44, αρ. 55.
10.  Στο ίδιο, σ. 44, αρ. 51. Τα Ποιήματα βιβλιοπαρουσιάστηκαν από τον Χρίστο Γ. 

Ροντογιάννη, εφημ. Λευκαδίτικη Πνοή, αρ. 45 (Ηλιούπολη, Σεπτ. – Οκτ. 1995). Λάμπρος 
Σ. Βρεττός, «Το ποιητικό έργο του Πάνου Γ. Ροντογιάννη», περ. Νήρικος, Συλλόγου 
Λευκαδίων Πάτρας, Ειδική έκδοση – Αφιέρωμα: Πάνος Γ. Ροντογιάννης, ο σύγχρονος 
ιστορικός της Λευκάδας (Οκτ. 1997), σ. 54-61.
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16 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

διαχείρισης της πνευματικής κληρονομιάς του. Ο Γιώργος αισθάνθηκε 
τη βαριά ευθύνη και ανέλαβε την προσπάθεια να αποκτήσει τα απαι-
τούμενα εφόδια για την κατανόηση του πατέρα του ως προικισμένης 
προσωπικότητας και δημιουργού ενός σπουδαίου έργου που υπερείχε, 
συγκριτικά με τα έργα των ομοτέχνων του. Αυτή η έννοια της διάκρισης 
είναι κυρίαρχη στον τρόπο που ο Γιώργος αποτιμούσε τους ανθρώπους, 
τις πράξεις και τις σταδιοδρομίες τους. 

Αναζητά, λοιπόν, για τον πατέρα του τους όρους που τον διαμόρ-
φωσαν: τον οικογενειακό περίγυρο, την εκπαίδευση και την κατάρτισή 
του, τον συνεχή αυτοδιδακτισμό του, τον κοινωνικό και φιλοσοφικό του 
προσδιορισμό, την εμπλοκή του σε συλλογικές κοινωνικές προσπάθειες. 
Αναμετρά την ένταση των προσπαθειών του για την κατάκτηση των 
υψηλών στόχων. Καθώς θεωρεί δυσκολότερη γι’ αυτόν την κατανό-
ηση του ιστοριογραφικού του έργου, το οποίο επιπλέον είχε αρχίσει 
να μελετάται από τους ειδικούς, καταλήγει να ασχοληθεί με το άυλο 
παιδαγωγικό του έργο, καθώς ο ίδιος βιωματικά και από τα τρυφερά 
του χρόνια ως παιδαγωγό γνώρισε τον πατέρα του και, όπως πολλοί 
μαθητές του, τον θαύμασε και καταλάβαινε τους ύμνους των άλλων 
μαθητών γι’ αυτόν, όπως και τις κρίσεις των επιθεωρητών, που του 
έδωσαν και άριστα προάγοντάς τον σε υψηλές διοικητικές θέσεις, που 
δεν φαίνεται να του πολυταίριαζαν και πάντως δεν τον ενθουσίαζαν. 
Ο Γιώργος πρέπει να παρακινήθηκε στην επιλογή του να μελετήσει τον 
παιδαγωγό Ροντογιάννη, αφού ο ίδιος, σε σύντομο αυτοβιογραφικό του 
κείμενο του 1994, λες και έπαιρνε τον δρόμο του Αισχύλου, σημείωσε 
ως πρώτο στοιχείο της αυτοεκτίμησής του το παιδαγωγικό του έργο: 
«Ελπίζω κάτι να επιζήση από τον ψυχικό μου κόσμο, που με ενθουσια-
σμό μετάγγιζα κάθε φορά στις ψυχές των παιδιών και των μεγάλων, 
και μαζί μ’ αυτό το κάτι, ότι κάτι θα μείνη και από τη δική μου παρου-
σία στην Παιδεία, στο χώρο όπου δίδαξα τουλάχιστον».11

Η αναζήτηση, λοιπόν, των πηγών και των εργαστηρίων, από τα 
οποία περνά και διαμορφώνεται ο εκπαιδευτικός-παιδαγωγός, και η 
πρόσληψη της διδασκαλίας αλλά και του ίδιου από τους μαθητές του 
–αυτοί κρατάνε αναμμένο το καντήλι του δασκάλου, που καίει από 
το λάδι του δικού τους καντηλιού– ήταν ένας δρόμος δύσκολος αλλά 
αναγκαίος και γοητευτικός για τον Γιώργο, που λίγο μετά τον θάνατο 

11.  Γεώργιος Παν. Ροντογιάννης, «Σκέψεις και σχόλια σε ένα βιογραφικό σημείωμα 
του Πάνου Ροντογιάννη (1911-1996)», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ´ 
(2003), Αθήνα 2004, σ. 153.
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του πατέρα του εκλέγεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 
ξέρει ότι για τα επόμενα 17 χρόνια, πέραν των ερευνητικών του ασχο-
λιών, θα είναι παιδαγωγός και αυτός, δάσκαλος στη μεγάλη σειρά των 
Τσουκαλαδιωτών και των Ροντογιανναίων δασκάλων, που κάπως τους 
ήξερε και, αν χρειαζόταν, θα τους γνώριζε και καλύτερα.

Όμως το παρελθόν –όσο και αν το ήξερε– φανερώθηκε ασύγκριτα 
σκληρότερο, κατά την προσέγγισή του, από όσο το φανταζόταν ο ώρι-
μος καθηγητής που ανεβοκατέβαινε κάθε εβδομάδα στο Πανεπιστήμιό 
του στα Τρίκαλα.

Ανακαλύπτει στα χαρτιά του πατέρα του έτοιμη για έκδοση τη βιο-
γραφία του Σπύρου Γεωργίου Ροντογιάννη (1915-1943), δασκάλου, αγω-
νιστή αξιωματικού του ελληνοϊταλικού πολέμου και πρωταγωνιστή της 
Εθνικής Αντίστασης στη Λευκάδα και την Ήπειρο, με το επαναστατι-
κό ψευδώνυμο Σπύρος Μελάς, που σκοτώθηκε σε εμφύλια σύρραξη 
την παραμονή των Χριστουγέννων του 1943 στο βουνό Κασιδιάρης της 
Ηπεί ρου. Ο Πάνος θα μάθει τις φρικτές λεπτομέρειες μόνο το 1980 από 
αυτόν που η μοίρα του επιφύλαξε ρόλο Αντιγόνης και έθαψε τον Σπύρο 
Μελά. Ο ποιητικός θρήνος του 1947 για τον αδελφό θα συμπληρωθεί, 
μετά το 1980, με τετράστιχο τοπωνυμικό προσδιορισμό: 

Τώρα ψηλά στην άγριαν ερημιά
βαρδιάτορας εσύ του Κασιδιάρη,

με τη διπλή πληγή μες στην καρδιά,
άτυχο, προδομένο παλικάρι. 

Αλλά το βιβλίο του Πάνου για τον Σπύρο Μελά, που το εξέδωσε ο Γιώρ-
γος το 2001, περιείχε και τη μαρτυρία του Πάνου για τη δική του πα-
ράλληλη δράση στην Πιερία: «Στο γράμμα του ο Σπύρος [τον Απρίλιο 
του 1943] μου έγραφε πως πήγε στην Πρέβεζα για εμπόριο. Κατάλαβα 
βέβαια, και του απάντησα να έρθη να κάμωμε εμπόριο μαζί. Δεν πήρα 
απάντησή του».12

Ο Πάνος συλλαμβάνεται στα τέλη 1942 με αρχές 1943 από τις γερ-
μανικές δυνάμεις κατοχής, γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες μαθητών 

12.  Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς), 25.2.1915 
π.η. – 24.12.1943, Σύλλογος Τσουκαλαδιωτών Αττικής «Η Ελιά», Αθήνα 2001, 96 σ. Το 
ποίημα του Π. Γ. Ροντογιάννη (Δεκέμβριος 1947) στις 69-70. Το παράθεμα στη σ. 40. 
Σημαντικές αναδεικνύονται οι μαρτυρίες για τον Μελά με τον σχολιασμό τους από τον 
Γεώργιο Παν. Ροντογιάννη, «Η ιστορία μιας καρτ-ποστάλ και μιας φιλίας», Επετηρίς 
Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ´, ό.π., σ. 227-240.
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του, παιδιών γκεσταπιτών, έκανε προπαγάνδα κατά των κατακτητών 
στο μάθημα της ιστορίας. Μετά την αποφυλάκισή του και προς το κα-
λοκαίρι του 1943 αποσπάστηκε στο Ημιγυμνάσιο Λιτόχωρου και βγήκε 
στο βουνό για ένα περίπου χρόνο, όπου ανέλαβε υπεύθυνος διαφώτισης 
και ενημέρωσης του ΕΑΜ στο Ελατοχώρι-Σκουτέρνα Πιερίας ώς τις 30 
Οκτωβρίου 1944, οπότε και γύρισε στη θέση του στο Γυμνάσιο Κατε-
ρίνης. Μετά τον Δεκέμβριο φεύγει κυνηγημένος στη Θεσσαλονίκη. Οι 
φοβερές εμπειρίες της περιόδου καταγράφηκαν σε ένα βιβλίο του με 
τίτλο Ο Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας στο Βόρειο Όλυμπο και στα 
Πιέρια, που το έγραψε με τη συνεργασία της συναγωνίστριας συζύγου 
του Αλίκης στη Λευκάδα, από το 1945 ώς το 1956. Ο Γιώργος το μηχα-
νογράφησε και το υπομνημάτισε περιμένοντας καλύτερους καιρούς για 
τη δημοσίευσή του. Εκείνος έπρεπε και βιωματικά να βρει τρόπους να 
ενσωματώσει στη συνείδησή του και τη διάσταση του αντιστασιακού, 
που υπηρέτησαν με τόση αυταπάρνηση οι γονείς και ο αδικοχαμένος 
θείος του. Τα τραύματα ήταν μεγάλα, καθώς και οι τρεις ήταν εκπαι-
δευτικοί και ο πατέρας του επιτυχημένος παιδαγωγός, και χρειαζόταν 
μεγάλη προσπάθεια για την κατανόηση τόσο ακραίων αποφάσεων και 
αντίστοιχων θαρραλέων πράξεων. Τις θέσεις του πατέρα του μετά το 
1945 προσπαθούσε να εξιχνιάσει και ήταν αντικείμενο της τελευταίας 
του μελέτης, που εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, στο τέλος του 2013.13 

Ο συνονόματος παππούς του, Γεώργιος Πάνου Ροντογιάννης (1871-
1967), που κοντά του ο Γιώργος έζησε τα παιδικά του χρόνια στους 
Τσουκαλάδες, επηρέασε τη διαμόρφωση του Πάνου και του Σπύρου 
και ως δάσκαλός τους. Ήταν φυσικό να γίνει αντικείμενο της έρευνας 
του Γιώργου, καθώς υπήρχαν γι’ αυτόν στοιχεία και δικά του κείμενα 
στο οικογενειακό αρχείο και σύντομη βιογραφία του γραμμένη από 
τον Πάνο, μετά τον θάνατό του. Παραθέτω από τα συμπεράσματα της 
μελέτης του Γιώργου για τον παππού του: «Στο εκπαιδευτικό του έργο 
φαίνεται να συνδυάζη αποτελεσματικά την επιστημονική θεώρηση με 
τη διδακτική πράξη και υιοθετεί, ως τρόπον διδασκαλίας, εκείνον που 
ενισχύει την αυτενέργεια των μαθητών και την ενεργό συμμετοχή των 
τελευταίων στο μάθημα, κατά τις επιταγές του συστήματος της συν-
διδακτικής (ερβαρτιανής) που διδάχθηκε και ακολουθεί. Μολονότι δεν 
υπήρξε θιασώτης του Σχολείου Εργασίας, εντούτοις φαίνεται να γνωρίζη 

13.  Γεώργιος Παν. Ροντογιάννης, «Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1991-1996), Λόγος για 
τους υπέρ της πατρίδος πεσόντας (Τσουκαλάδες Λευκάδας, 13 Φεβρουαρίου 1948)», 
Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών ΙΒ΄ (2009-2011), Αθήνα 2013, σ. 341-365.
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επαρκώς την ψυχολογία του παιδιού, ώστε να μπορή να ενεργοποιή τις 
εμπειρίες των μαθητών και να κεντρίζη το ενδιαφέρον τους για μάθηση. 
Διαθέτοντας δε επαρκή γνώση διδακτικής και σημαντική εμπειρία, εί-
ναι σε θέση να συμμετέχη και να συμπορεύεται με τους μαθητές του σε 
κάθε διδακτική προσέγγιση. Διαθέτοντας πάλι πλούσιο μεθοδολογικό 
πλάνο, είναι σε θέση να δίνη τις απαραίτητες ευκαιρίες για συστημα-
τική οργάνωση της σκέψεως των μαθητών του. Θα μπορούσε, δηλαδή, 
να αναγνωρισθή ως ο ιδανικός εκφραστής του ήδη από μακρού εγκα-
ταλειφθέντος συστήματος διδασκαλίας στη στοιχειώδη εκπαίδευση, της 
συνδιδακτικής. Επιπλέον, αφιερωμένος ολόψυχα στο διδασκαλικό του 
επάγγελμα και διαθέτοντας αδιάπτωτο έως το τέλος της σταδιοδρο-
μίας του ενθουσιασμό στην επιτέλεση του έργου του, εχαρακτηρίζετο 
για την αποτελεσματική παιδαγωγική και διδακτική του ικανότητα».14

Η σημαντική προσωπικότητα του Τσουκαλαδιώτη δασκάλου, φιλο-
λόγου και επιθεωρητή Βασίλειου Ι. Σταματέλου (1869-1945), θιασώ-
τη της νεωτερικότητας και του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, σφράγισε 
τους Ροντογιανναίους, σίγουρα και τον Πάνο και τον Σπύρο στην ώρα 
των μεγάλων τους ιδεολογικών αναζητήσεων, αλλά συμπαρέσυρε και 
τον πατέρα τους Γεώργιο. Ο Γιώργος στη μελέτη του γι’ αυτόν αναζή-
τησε και εντόπισε τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτή τη σχέση και, 
καθώς ο ίδιος ήταν βαφτισιμιός του Γιώργου Σταματέλου, μηχανικού, 
γιου του Βασίλειου και στενού φίλου του Πάνου, διατήρησε εγκάρδιες 
σχέσεις πάντοτε με την οικογένεια.15 Ο Τάκης-Επαμεινώνδας, μηχανι-
κός, νεότερος γιος του Βασίλειου, έγινε χορηγός, όπως σημειώσαμε, του 
βιβλίου του Πάνου για την Εκπαίδευση στη Λευκάδα, το 1994, αλλά 
και της επανέκδοσης το 2007 του βιβλίου του Βασίλειου για τον Εθνικό 
Ύμνο του Σολωμού (1924) και της έκδοσης του ανέκδοτου βιβλίου του 
Βασίλειου, Αλφαβητάριον η ζωή μας, το 2009. Και τα δύο βιβλία επι-
μελήθηκε ο Γιώργος στις σειρές της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών.16 

14.  Γεώργιος Παν. Ροντογιάννης, «Ο δάσκαλος Γεώργιος Πάνου Ροντογιάννης (Τσου-
καλάδες 17.7.1881 – Λευκάδα 15.11.1967)», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Με λε τών, 
τ. Ι´ (2004-2005), Αθήνα 2006, σ. 165-206. Το παράθεμα στις σ. 180-181.

15.  Γεώργιος Παν. Ροντογιάννης, «Ο δάσκαλος-φιλόλογος Δρ. Βασίλειος Ιωάννου 
Σταματέλος (1869-1945)», Πρακτικά ΙΑ´ Συμποσίου, Ποίηση, Ιστορία – Φιλολογία, 
Περιβάλλον και Οικονομία, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 17-19 Αυγούστου 2006, 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2007, σ. 159-208.

16.  Β. Σταματέλου, Ο Εθνικός Ύμνος και ο Σολωμός, Αθήνα 1924 (φωτοανατύπω-
ση: Αθήνα 2007, 8ο, 25+128 σ.) Βασίλειος Ιωάν. Σταματέλος, Αλφαβητάριον Η ζωή μας, 
εικονογράφηση Τάκης Γ. Σούρσος, επιμ. Γεώργιος Π. Ροντογιάννης, Αθήνα 2009, 262 σ. 
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Όλη αυτή η μεγάλη προετοιμασία, με τους συγγραφικούς αναβαθ-
μούς που σημειώσαμε, φάνηκε χρήσιμη στον Γιώργο, όταν σχεδίασε και 
άρχισε να γράφει το βιβλίο για τον εκπαιδευτικό-παιδαγωγό πατέρα 
του. Έτσι κινητοποιήθηκε και από μόνος του, πέραν των δικών μου 
εκκλήσεων, για την αναζήτηση και την ανασυγκρότηση του αρχείου του 
Πάνου, που του έγινε αναγκαίο εργαλείο για την προώθηση της μελέτης 
του. Το ίδιο έγινε και με τη βιβλιοθήκη του. Στο αρχείο και στη βιβλιο-
θήκη του Πάνου και στην ακαταστασία τους μπορούσαν να ανιχνευ-
θούν οι ενότητες που εκείνος διαμόρφωνε για να υπηρετήσουν τα μέρη 
του συγγραφικού του έργου και την προετοιμασία, επί τόσες δεκαετίες, 
της διδασκαλίας του. Επί έξι χρόνια, από το 2008 ώς το 2013, στο σπίτι 
του Πάνου στο Χαλάνδρι αναζητούσε, και κάποτε τον βοηθούσα κι εγώ, 
για να εντοπίσουμε τμήματα του αρχείου, που θεωρούσα, κρίνοντας 
από τις δημοσιευμένες πληροφορίες στα βιβλία του Πάνου, ότι υπήρ-
χαν. Και αποδείχτηκε ότι έτσι ήταν. Η τελευταία πολύωρη αναζήτηση 
έγινε στις 9 Ιουνίου 2013, ένδεκα μέρες πριν από τον θάνατό του, όταν 
ξεχωρίσαμε τους τελευταίους φακέλους. Σε κλίμα χαρούμενο και με τις 
περιποιήσεις της κυρίας Αλίκης χωρίσαμε ορίζοντας επόμενη συνάντη-
ση για την 1η Αυγούστου 2013 στο ροντογιανναίικο σπίτι στα Σταμα-
τελάτα των Τσουκαλάδων, για έκτη χρονιά, για να τελειώσω εγώ την 
κατάταξη και την καταγραφή του αρχείου και εκείνος να ολοκληρώσει 
την τρίτη γραφή του βιβλίου του και να μου το δώσει για ανάγνωση το 
φθινόπωρο του 2013. «Μ’ αλλιώς η μοίρα το βουλήθη».17 Τον ακολού-
θησε και η κυρία Αλίκη, στις 24 Αυγούστου 2016.

Ο γιος του Πάνος εκτύπωσε από τον υπολογιστή του Γιώργου το κεί-
μενο του βιβλίου, που το έγραφε ώς την τελευταία του νύχτα (19 προς 
20 Ιουνίου 2013). Το διάβασα και διαπίστωσα πόσο βελτιωμένο είναι 
το περιεχόμενο και η μορφή του, σε σχέση με τις προηγούμενες γρα φές, 
του 2011 και 2012, που είχα διαβάσει και σχολιάσει.18 

Τώρα το βιβλίο εκδίδεται με τις ελάχιστες βελτιώσεις που μπορούν 

17.  Γιώργος Σεφέρης, «Fog, Say it with a ukulele», Ποιήματα, Αθήνα 151985, σ. 16, 
στίχ. 27.

18.  Το 2011 μίλησε με θέμα: «Ο φιλόλογος-εκπαιδευτικός [Πάνος Γ. Ροντογιάννης]» 
στην Επιστημονική Συνάντηση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση των Λευκαδίων 
Ιστορικών Νίκου Γ. Σβορώνου (19111989) και Πάνου Γ. Ροντογιάννη (19111996), 
που οργάνωσε η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευ-
νών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αμφιθέατρο ΕΙΕ, 18.11.2011. Τα Πρακτικά της 
Επιστημονικής Συνάντησης δεν εκδόθηκαν. 
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και επιτρέπεται να επιφέρουν οι επιμελητές στο βιβλίο ενός απόντα. 
Θεωρώ ότι θα είναι σημαντική συμβολή στη βιοεργογραφία του Πάνου 
Γ. Ροντογιάννη αλλά και στην ιστορία της εκπαίδευσης, καθώς ο Γιώρ-
γος ενδιαφέρθηκε να κατανοήσει, πέραν του νομικού πλαισίου της εκ-
παίδευσης και της λειτουργίας του σχολικού θεσμού, την εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσα στην τάξη, πέραν της θεωρίας στην καθημερινή πράξη, 
τη δράση του δασκάλου και των κινητοποιούμενων μαθητών, τη χρή-
ση των μέσων διδασκαλίας και τέλος τα αποτελέσματα της μαθησια-
κής διαδικασίας. Η διαχρονική σειρά των εκθέσεων των επιθεωρητών 
είναι μια από τις πολλές πηγές του, οι οποίες παρέχουν στοιχεία και 
μαρτυρίες, γραπτές και προφορικές. Ύστερα, είναι και το αρχείο του 
παιδαγωγού που έδωσε σημαντικές μαρτυρίες για την ετοιμασία του 
μαθήματος. Και ακόμη, οι μαρτυρίες των μαθητών, δημοσιευμένες και 
προφορικές, τις οποίες συγκέντρωσε ο Γιώργος.

Ο Γιώργος δεν θέλησε να δει τον πατέρα του μόνο ως παιδαγωγό 
και γι’ αυτό συνεξέτασε και τη δράση του ως λειτουργικού διανοούμε-
νου στους άλλους τομείς που δραστηριοποιήθηκε, οι οποίοι, κατά την 
κρίση του, επηρέαζαν το παιδαγωγικό του έργο: η ίδρυση της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Λευκάδος (1953), του Μουσείου των Εικόνων (1955), το 
Λεύκωμα του Ορφέα (1954), ο Οδηγός της Λευκάδος (1966), η σκηνο-
θε σία των σχολικών θεατρικών παραστάσεων, οι ξεναγήσεις... Τον Γιώρ-
γο βοήθησαν σε αυτές του τις προσπάθειες οι σπουδές για τη λευκαδί-
τικη ιστορία των τελευταίων είκοσι χρόνων (1993-2013), που έμμεσα ή 
άμεσα μελέτησαν και το έργο του Π. Γ. Ροντογιάννη και ανέδειξαν τη 
σημασία του για τις λευκαδίτικη ιστορία.19

Ο Γιώργος δεν αξιώθηκε φιλολογικοϊστορικές σπουδές αλλά υψηλή 
επιστημονική κατάρτιση στην ιατρική και στους επιστημονικούς κλά-
δους της, και αγάπη για τα γράμματα και το έργο του πατέρα του, που 
κλήθηκε να διαχειριστεί, και ακόμη ερευνητική διάθεση για να κατανο-
ήσει τις προϋποθέσεις της δημιουργίας του και την εμβέλεια των απο-
τελεσμάτων του. Έτσι μπόρεσε, στο διάστημα της τελευταίας εικοσα-

19.  Σπύρος Ι. Ασδραχάς – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Η Λευκάδα και οι ιστο-
ρικοί της: γενική σκιαγραφία», Πρακτικά του Συνεδρίου Η Λευκάδα και οι ιστορικοί 
της, ό.π., σ. 39-40, 42-46, 278-282, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. Σε όλες τις 
μελέτες αυτών των Πρακτικών υπάρχουν αναφορές στο έργο του Π. Γ. Ροντογιάννη. 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Οι Λευκαδίτες ιστορικοί των αφανών», Πρακτικά ΙΔ΄ 
Συμποσίου, Οι αφανείς της λευκαδίτικης ιστορίας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκά-
δα 3-5 Αυγούστου 2009, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2010, σ. 36-41.
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ετίας της ζωής του, να ολοκληρώσει, ή σχεδόν να ολοκληρώσει, ένα έργο 
χρήσιμο για τους σημερινούς και τους μεταγενέστερους μελετητές των 
νεοελληνικών και ιδιαίτερα των λευκαδίτικων πτυχών του παρελθό-
ντος. Μπορώ να μαρτυρήσω, καθώς παράστεκα στις προσπάθειές του, 
ότι, παρόλο που αυτές ήταν εντατικές και κοπιώδεις, αφού έπρεπε και 
ήθελε να μάθει και να καταλάβει πολλά και δύσκολα, περνούσε καλά 
και βίωνε ως δημιουργία την όλη του προσπάθεια.
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πεθαίνοντας στις 26 Δεκεμβρίου 1996 στο Χαλάνδρι Αττικής, σε ηλικία 
85 ετών, ο φιλόλογος-ιστορικός Π. Γ. Ροντογιάννης άφησε πίσω του 
πλούσιο έργο. Έργο επαγγελματικό-εκπαιδευτικό, φιλολογικό-μετα-
φραστικό, κοινωνικό-πολιτισμικό, λογοτεχνικό-τεχνοκριτικό και ερευ-
νητικό-ιστοριογραφικό. 

Το επαγγελματικό, τουτέστιν το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό του έρ-
γο, στο οποίο κυρίως επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην ανά χεί-
ρας πραγματεία, αφορά στη δράση του ως φιλολόγου καθηγητή στα 
δημόσια σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως, όπου ευδοκίμως εργάσθηκε 
έως και στον βαθμό του Λυκειάρχη, από το 1939 έως και το 1975, για 
περισσότερο από 35 χρόνια. Από το έργο του αυτό, το ενδιαφέρον 
μας στρέφεται κυριώτατα στο διδακτικό στην τάξη έργο του, που κατ’ 
εξοχήν τον χαρακτήριζε και που είναι απ’ όλα όσα έκαμε στη ζωή του 
αυτό που περισσότερο τον συγκίνησε, αλλά και στο σημαντικό μεν αλλά 
λιγώτερο συναρπαστικό, το διοικητικό-εκπαιδευτικό. Θα αναφερθούμε, 
βεβαίως, και σε όσα συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό του 
έργο, τουτέστιν, στο σημαντικό δημοσιευμένο φιλολογικό-μεταφραστι-
κό, στο λογοτεχνικό-τεχνοκριτικό και στο ιστορικό-εκπαιδευτικό, αλλά 
και στο ανέκδοτο ακόμη, το φιλολογικό-συγγραφικό του έργο. Επι-
πλέον, θα μνημονεύσουμε και το συναφές με τη διαπαιδαγώγηση έργο 
του, το κοινωνικό-πολιτισμικό. Το έργο του, δηλαδή, που αφορά στην 
ίδρυση και λειτουργία στη Λευκάδα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του 
Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης. Ιδιαί-
τερη αναφορά, ακόμη, θα κάνουμε και στο ερευνητικό-ιστοριογραφικό 
του έργο, που αφορά στην ιστορία του γενεθλίου τόπου του, της νήσου 
του· έργο για το οποίο ο ίδιος χαρακτηρίσθηκε από τους ειδικούς ως ο 
ιστορικός της Λευκάδος και που κατά τον κύριο όγκο του είναι δημο-
σιευμένο, ενώ ένα σχετικά μικρό αλλά σημαντικό συμπληρωματικό του 
μέρος βρίσκεται υπό έκδοση. 

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, όμως, έχει να επιδείξη ακόμη και αξιοσημείω-
τη πατριωτική δράση, όπως αυτή εκφράσθηκε με την ενεργό συμμετοχή 
του στη διάρκεια της Κατοχής, και συγκεκριμένα την περίοδο 1943-44, 
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στον Εθνικοαπελευθερωτικό κατά των κατακτητών αγώνα των Ελλή-
νων στον βόρειο Όλυμπο και στα Πιέρια όρη. Τη δράση του αυτή συ-
μπλήρωσε αργότερα με την ενδιαφέρουσα, αδημοσίευτη ακόμη, και 
απο  καλυπτική συγγραφή των σχετικών γεγονότων, από το 1941 έως την 
Απελευθέρωση, τον Οκτώβριο του 1944, καθώς και των πρώτων μη νών 
του 1945 στην Πιερία. Και του έργου αυτού θα γίνη μνεία στη συγ γρα-
φή μας, αφού η πατριωτική δράση, ιδιαιτέρως όταν αφορά σε παι δα-
γω γό, όπως υπήρξε ο Π. Γ. Ροντογιάννης, συνιστά για τους μαθητές του 
απτό παράδειγμα, άξιο προς μίμηση. 

Πέραν, όμως, της περιγραφής του σχετικού με την εκπαίδευση-δια-
παιδαγώγηση έργου του Π. Γ. Ροντογιάννη, επιχειρούμε και την αξιο-
λόγησή του, εγχείρημα όχι εύκολο. Κρίναμε γι’ αυτό χρήσιμο να παρα-
θέσουμε βιογραφικά στοιχεία του αξιολογούμενου, που αφορούν στην 
καταγωγή του, κυρίως δε στην εκπαίδευση που έλαβε έως την ολο-
κλήρωση των σπουδών του. Εκπαίδευση που ο ίδιος συμπλήρωσε με 
τον αδιάκοπο αυτοδιδακτισμό του. Για τον ίδιο λόγο κρίναμε, ακόμη, 
χρήσιμο να επιχειρήσουμε και σκιαγράφηση της προσωπικότητας του 
φιλολόγου-ιστορικού. Ελπίζουμε έτσι να κάνουμε γνωστά κίνητρα δη-
μιουργίας, συναισθήματα, προσδοκίες, διανοητικά εναύσματα, ακόμη 
δε και σκέψεις και απόψεις του που δεν είναι γνωστές, υποκαθιστώ-
ντας κατά κάποιο τρόπο μια εκ βαθέων εξομολόγηση,1 στην οποία ο 
ίδιος δεν προέβη όσο ζούσε. 

Ο γράφων ανέλαβε, δυστυχώς πολύ καθυστερημένα, τη συγγραφή 
αυτή, και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2011, με την ευκαιρία της 
συμπληρώσεως τη χρονιά εκείνη 100 ετών από τη γέννηση του πατρός 
του. Μετά τον θάνατό του, χάθηκε η δυνατότητα καταγραφής από τον 
ίδιο, τον προβαλλόμενο εδώ, χρήσιμων συμπληρωματικών πληροφοριών 
σε γεγονότα που ο ίδιος ενεπλάκη και δεν μας ήταν γνωστά, κυρίως, 
όμως, η ανάγκη επιβεβαιώσεως της ακρίβειας της αξιολογήσεως του έρ-
γου του, που εδώ γίνεται με ευθύνη αποκλειστικά του γράφοντος. Την 
καθυστερημένη αυτή συγγραφή ανέλαβε, πάντως, ο γράφων με πολύ εν-
θουσιασμό και αφιερώθηκε σ’ αυτήν για πάνω από δύο χρόνια ως απο-
κλειστικό του έργο, μολονότι γνωρίζει πως –και για λόγους ευνόητους– 
δεν συνηθίζεται να προβάλη και ν’ αξιολογή κανείς το έργο άμεσων 
ανιόντων, και μάλιστα του πατρός του. Και την ανέλαβε γνωρίζοντας 

1.   Σ. Ι. Ασδραχά, «Μνήμη Πάνου Ροντογιάννη», περ. Φιλολογική, τχ. 57 (Οκτώβριος 
– Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1996), σ. 33-34. Του ιδίου, Πατριδογραφήματα, Εταιρεία Λευ-
καδικών Μελετών, Αθήνα 2003, σ. 237-242. 
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συνάμα πως δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά η αποτίμηση του εκπαι-
δευτικού έργου του γεννήτορά του, αφού ο ίδιος δεν είναι φιλόλογος, 
ακόμη δε περισσότερο που το έργο αυτό είναι έργο κορυφαίου στη Μέση 
Εκπαίδευση φιλολόγου, όπως υπήρξε ο Π. Γ. Ροντογιάννης, τουλάχιστον 
στις δύο τελευταίες δεκαετίες της σταδιοδρομίας του. Έργο, μάλιστα, 
περί την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση πολύπτυχο, ευρύτατο και 
εξαιρετικής ποιότητας, ορισμένως δε και μοναδικό, σημαντικές πτυχές 
του οποίου εκτείνονται πέραν των ορίων του σχολείου. Το αποτόλμησε, 
όμως, αφού και ο ίδιος είναι εν μέρει, τουλάχιστον, εκπαιδευτικός και 
έχει ζήσει τον πατέρα του ως καθηγητή σ’ όλα τα φιλολογικά μαθήματα 
στο Γυμνάσιο, από το 1957 έως το 1961, ως φροντιστηριακό εκπαιδευ-
τή έως το 1963, ως φιλόλογο σύμβουλο-διορθωτή του από το 1975 έως 
το 1996, και ακόμη ως καθοδηγητή του στην εκπαίδευση από το 1982. 
Υπήρξε, ακόμη, ο γράφων βοηθός του Π. Γ. Ροντογιάννη σε ορισμένες 
εκδόσεις ή δημοσιεύσεις του την περίοδο 1994-1996 και επί πλέον έχει 
αρθρογραφήσει για τον Πάνο Γ. Ροντογιάννη,2 για τον μέντορά του, τον 
επίσης δάσκαλο και φιλόλογο, Δρα Βασίλειο Ι. Σταματέλο,3 και για τον 
δάσκαλο πατέρα του, τον Γεώργιο Π. Ροντογιάννη.4 

Ειδικώς δε στο άρθρο του «Σκέψεις και σχόλια σε ένα βιογραφικό 
σημείωμα του Πάνου Γεωργίου Ροντογιάννη (1911-1996)», ο γράφων 
έχει εκφράσει ορισμένες σκέψεις και έχει προβή σε κάποια σχόλια5 που 
αφορούσαν στην εντελώς ξεχωριστή διδακτική ικανότητα του φιλολό-
γου-πατρός του. Στο σημείωμα, μάλιστα, αυτό δείξαμε ότι, από όσα 
–και ήταν πολλά– σημαντικά πραγματοποίησε ο Π. Γ. Ροντογιάννης, 

2.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια σε ένα βιογραφικό σημείωμα του Πάνου 
Γεωργίου Ροντογιάννη (1911-1996)», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ΄ 
(2003), Αθήνα 2004, σ. 149-164 (βλ. στο Παράρτημα, αρ. 1, ανατύπωση του σύντομου 
βιογραφικού σημειώματός του). 

3.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο δάσκαλος-φιλόλογος Δρ Βασίλειος Ιωάννου Σταματέλος 
(1869-1945)», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά ΙΑ΄ Συμποσίου, Ποίηση: Γιώρ
γος Σεφέρης (19001971), Ιστορία – Φιλολογία: Ιωάννης, Ν. Σταματέλος (1822
1881), Νικόλαος Ι. Σταματέλος (1861 – μετά 1901 [= 1889]), Βασίλειος Ι. Σταματέ
λος (18691945), Περιβάλλον και οικονομία. Η ανάπτυξη της Λευκάδας, Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 17-19 Αυγούστου 2006, 
Αθήνα 2007, σ. 159-208.

4.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο δάσκαλος Γεώργιος Π. Ροντογιάννης (Τσουκαλάδες 17.7.1881 
– Λευκάδα 15.11.1967)», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Ι΄ (2004-2005), 
Αθήνα 2006, σ. 165-206. 

5.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 149-164.
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το έργο εκείνο που του έδωσε τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και χαρά, 
ήταν εκείνο του παιδαγωγού. Γιος εκπαιδευτικού ο ίδιος, είχε την προς 
την εκπαίδευση προδιάθεση. Ήταν πλασμένος για παιδαγωγός και στη 
δουλειά αυτή έταξε τον εαυτό του. Γνωρίσαμε εκείνους που τον ενέ-
πνευσαν ν’ ακολουθήση τη φιλολογία. Είδαμε πως στον χώρο του σχο-
λείου ο Π. Γ. Ροντογιάννης αισθανόταν ικανοποίηση και, όπως είχαμε 
επισημάνει, η αίθουσα διδασκαλίας ήταν γι’ αυτόν χώρος εμπνεύσεως 
και δημιουργίας. Ο ίδιος ζούσε για τους μαθητές του. Όπως, μάλιστα, 
είχαμε σημειώσει, η στοργή και το ενδιαφέρον του δασκάλου για τους 
μαθητές του και η ξεχωριστή φροντίδα για τη διαπαιδαγώγησή τους 
πολύ γρήγορα γινόταν αισθητή από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους 
και μέσω αυτών από τους γονείς τους και από το ευρύτερο εν γένει 
κοινωνικό περιβάλλον. Όπου κι αν δίδαξε ο Π. Γ. Ροντογιάννης, άμεσα 
εκδηλωνόταν από τον κόσμο ο σεβασμός, η εκτίμηση και η συμπάθεια 
προς τον ίδιο και διάχυτος ήταν ο θαυμασμός για το εκπαιδευτικό του 
έργο. Ήταν δε σύνηθες φαινόμενο ο καθηγητής να απολαμβάνη, σε πλή-
θος περιπτώσεων, σε συναντήσεις με μαθητές του, όχι μόνον όσο υπη-
ρετούσε αλλά και μετά τη συνταξιοδότησή του, ακόμη και ως σχεδόν 
το τέλος της ζωής του, θερμές και αυθόρμητες εκδηλώσεις εκτιμήσεως, 
θαυμασμού και λατρείας των παλαιών μαθητών του· εκδηλώσεις ασφα-
λώς μοναδικής δημοφιλίας, που του προκαλούσαν εξαιρετική ικανοποί-
ηση και έντονη συγκίνηση. Και ήταν πολλοί αυτοί που υπήρξαν μαθη-
τές του και απ’ αυτούς αρκετοί είναι αυτοί που ακολούθησαν, επηρεα-
σμένοι απ’ αυτόν, τα φιλολογικά του χνάρια, μάλιστα και με εξαιρετική 
επιτυχία, και ακόμη δεν είναι λίγοι αυτοί που και ώς σήμερα, αρκετές 
δεκαετίες μετά την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο και χρόνια μετά 
τον θάνατό του, ενθυμούνται με θαυμασμό και μιλούν με συγκίνηση για 
την ανεπανάληπτη εκείνη μαθητική τους εμπειρία κοντά του. Πρόσφα-
τα, μάλιστα, αθρόα υπήρξε η συμμετοχή παλαιών μαθητών6 του, που 
κατέκλυσαν το Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», σε επιστημονική εκ-
δήλωση που οργανώθηκε από την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και 
το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ, στις 18 Νοεμβρίου 2011, 
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα, όπου παρουσιάσθηκε το έργο 
των δύο Λευκαδίων ιστορικών, του Νικολάου Γ. Σβορώνου και του Πά-
νου Γ. Ροντογιάννη, επ’ ευκαιρία των 100 ετών από τη γέννησή τους.7 

6.  Από τα Γυμνάσια Λευκάδος και Χαλανδρίου, κυρίως, και της Ηγουμενίτσας.
7.  Πρακτικά της εκδηλώσεως αυτής θα εκδοθούν από την Εταιρεία Λευκαδικών 

Μελετών. Για την ίδια εκδήλωση έγραψαν ήδη οι: Δημήτριος Αρβανιτάκης, «Δύο συνο-
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Για τον γράφοντα το παρόν πόνημα συνιστά ελάχιστο δείγμα ευ-
γνωμοσύνης και εκτιμήσεως του ξεχωριστού αυτού ανδρός, του Πάνου 
Γ. Ροντογιάννη, τον οποίο ο ίδιος αναγνωρίζει ως πρότυπο Έλληνος 
παι δαγωγού, ερευνητή, πολίτη και πατρός, και του οποίου η «σκιά» 
απλώνεται επάνω του προστατευτική αλλά και βαριά, και απ’ την 
οποία μάλλον αμφίβολο είναι αν θα μπορέση ποτέ να ξεφύγη. Με την 
προ σπάθειά του πάλι να παρουσιάση την πορεία και τα πεπραγμένα 
του πατρός του στην εκπαίδευση, ο γράφων ήταν υποχρεωμένος να 
ξα ναδή και μελετήση τον άνθρωπο και το σύνολο του έργου του εξ 
υπαρχής. Η προσπάθειά του αυτή ικανοποιούσε, μερικώς τουλάχιστον, 
την επιθυμία του να «γνωρίση» ακόμη καλύτερα, έστω και μετά θά-
νατον, τον προικισμένο, πολύπτυχο και πολυπράγμονα δημιουργό, τον 
εσωστρεφούς, κλειστού και λιγομίλητου χαρακτήρα γεννήτορά του, που 
σπάνια απεκάλυπτε τις σκέψεις του. 

Απώτατος, πάντως, και κύριος σκοπός της παρούσης συγγραφής, 
της πορείας και των πεπραγμένων του Π. Γ. Ροντογιάννη στην εκπαί-
δευση ήταν η ικανοποίηση επιθυμίας-ευχής του τελευταίου, όπως αυτή 
εκφράσθηκε από τον ίδιο δύο περίπου χρόνια πριν τον θάνατό του: 

Ελπίζω κάτι να επιζήση από τον ψυχικό μου κόσμο, που με εν
θουσιασμό μετάγγιζα κάθε φορά στις ψυχές των παιδιών και των 
μεγάλων, και [...] ότι κάτι θα μείνη και από την δική μου παρου
σία στην Παιδεία, στο χώρο όπου δίδαξα τουλάχιστον.8 

μήλικες: Νίκος Σβορώνος – Πάνος Ροντογιάννης», και Σπύρος Ασδραχάς, «Δάσκαλοι 
και φίλοι», στο περιοδικό Τα Ιστορικά, τ. 28, τχ. 55, (Δεκέκβριος 2011), σ. 516-518 και 
518-520, αντίστοιχα. Επίσης, αναφορά για την εκδήλωση έγινε από τη φιλόλογο Νίκη 
Α. Φιλιππουπολίτη στο άρθρο της με τίτλο «Βραδιά αφιερωμένη στον Π. Ροντογιάννη», 
εφημ. Φλύα [Χαλανδρίου], φ. 191, Νοέμβρ. – Δεκέμβρ. 2011), σ. 7.

8.  Βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 153.
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Στην αρχή της παρούσας συγγραφής θα αναφερθούμε στους γονείς, 
στους χρονικά κοντινούς προγόνους και στη γενεαλογία του Π. Γ. Ροντο-
γιάννη, από τον 17ο αιώνα και ύστερα. Ακολούθως δε, θα παρακολου-
θή σουμε, βιογραφώντας τον όσο γίνεται πληρέστερα, τα πεπραγμένα 
του από το έτος 1916 έως και το 1975, δηλαδή από την ηλικία των 5 
ετών έως και τα 64 του χρόνια, συνεχώς. Η περίοδος αυτή καλύπτει 
τα πρώτα περίπου τρία τέταρτα του βίου του, που ήταν και τα πλέον 
σημαντικά σ’ ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό του έργο. 

Στην αρχή της περιόδου αυτής, και συγκεκριμένα από το έτος 1916 
έως και το 1934, θα αναφερθούμε στον εκπαιδευόμενο και υποψήφιο φι-
λόλογο καθηγητή, αφού το κομμάτι αυτό της ζωής του αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της κατοπινής του εικόνας, ως εκπαιδευτικού λειτουργού. 
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνη στην πανεπιστημιακή του εκπαίδευση στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, γιατί τότε μπήκαν στέρεες 
οι φιλολογικές του βάσεις, θεμελιώδης προϋπόθεση για την επιτυχία του 
στο κατοπινό εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό, στο δημοσιευμένο αλλά και 
στο ανέκδοτο ακόμη φιλολογικό, στο λογοτεχνικό-τεχνοκριτικό, στο ιστο-
ριογραφικό και στο κοινωνικό-πολιτισμικό του έργο. Η πανεπιστημιακή, 
όμως, εκπαίδευση του Π. Γ. Ροντογιάννη, παρ’ ότι λίαν επιτυχής, δεν 
σταμάτησε με την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο, αλλά συνεχί-
σθηκε και μετά, στη σχετικά μακρά περίοδο της αδιοριστίας του, που 
ακολούθησε. Ο ίδιος συνέχισε την αυτοεκπαίδευσή του μελετώντας, και 
μάλιστα πυρετωδώς, στα κατοπινά χρόνια ώς τον διορισμό του, αλλά και 
μετά, χωρίς διακοπή. Την περίοδο της αδιοριστίας του τη θεωρούμε ως 
μεταβατική, μια που συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εκπαιδεύσεώς 
του την προηγούμενη, την πανεπιστημιακή, και παράλληλα είναι και πε-
ρίοδος παραγωγής. Γι’ αυτό και την παρουσιάζουμε χωριστά. 

Η πορεία του Π. Γ. Ροντογιάννη στην εκπαίδευση, όπως εδώ κατα-
χω ρίζεται, ακολουθεί τη χρονολογική σειρά των πραγμάτων. Το εκπαι-
δευτικό του έργο στο σχολείο, το διδακτικό (το σημαντικότερο) και 
το συμπληρωματικό σ’ αυτό, το διοικητικό, ταξινομείται σε έξι ενότη-
τες που αντιστοιχούν στις έξι διαδοχικές περιόδους της πορείας του 
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στη Μέση Εκπαίδευση, τουτέστιν στη μακεδονική (1939-1945), στην α΄ 
λευκαδιακή (1945-1956), στην α΄ αττική (1956-1961), στη θεσπρωτική 
(1961-1962), στη β΄ λευκαδιακή (1962-1966) και στη β΄ αττική (1966-
1975). Στις τρεις πρώτες το έργο του είναι σχεδόν αποκλειστικώς διδα-
κτικό, ενώ στις τρείς τελευταίες μεικτό. Όταν, πάλι, αναφερόμαστε στο 
εκτός σχολείου έργο του, δηλαδή το συγγραφικό-φιλολογικό, το κοινω-
νικό-πολιτισμικό και το τεχνοκριτικό, που άμεσα ή έμμεσα συνδέεται 
με την εκπαίδευση-διαπαιδαγώγηση, αλλά και το ερευνητικό-ιστοριο-
γραφικό, που έπαιρνε χρόνο για να ολοκληρωθή, για την καταχώρισή 
του επιλέγουμε κατά κανόνα τη χρονολογία της αρχικής συλλήψεως της 
σχετικής ιδέας ή πρωτοβουλίας. Εκεί καταχωρίζουμε και την πορεία 
και το τελικό αποτέλεσμα της εκάστοτε σχετικής προσπάθειάς του. 

Ο πυκνός και λεπτομερής υπομνηματισμός κρίθηκε αναγκαίος, κυ-
ρίως για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της συγγραφής και δευτερευό-
ντως για ιστορικούς λόγους. Ικανή προσπάθεια κατεβλήθη να διασφα-
λισθή η ακρίβεια της μεταγραφής των παρατιθέμενων, ανέκδοτων ώς 
τώρα, χειρογράφων κειμένων του προβαλλόμενου εκπαιδευτικού. 

Από το αμιγώς εκπαιδευτικό έργο, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνε-
ται κυρίως στο πώς ο Π. Γ. Ροντογιάννης δίδασκε στην τάξη, αφού αυτό 
είναι το στοιχείο που τον έκανε κυρίως να ξεχωρίζη ως εκπαιδευτικό. Δυ-
στυχώς, ο ίδιος δεν μας «μίλησε» για την τέχνη του αυτή, του διδάσκειν, 
και σχετικά λίγα έχουν γι’ αυτό γραφεί.9 Το θέμα αυτό θα επιχειρήσου-
με να προσεγγίσουμε βασιζόμενοι στις διαθέσιμες εκθέσεις των γενικών 
επιθεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως που τον αξιολόγησαν στην τάξη, και 
σε σχετικές για το θέμα αναφορές μαθητών του· αναφορές που έχουν 
να κάμουν με τον τρόπο που δίδασκε στην τάξη, με τις εντυπώσεις που 
άφησαν στην ψυχή τους τα διδάγματά του και ακόμη με το πώς έκριναν 
οι ίδιοι ότι τα διδάγματα αυτά επηρέασαν και σε ποιο βαθμό τη ζωή 
τους. Θα φιλοξενήσουμε για το ίδιο θέμα και τις απόψεις εκπαιδευτικών, 
συναδέλφων και φίλων ή συνεργατών του, καθώς και τη γνώμη γι’ αυτόν 
κοινωνικών και σχετικών με την εκπαίδευση φορέων. Θα γίνη δε και 
παράθεση δημοσιευμάτων για το εκπαιδευτικό και το εν γένει έργο του. 

9.  Δ. Χ. Σκλαβενίτη, «Πάνος Ροντογιάννης ο ιστορικός της Λευκάδας», Eταιρεία 
Λευ καδικών Μελετών, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού (Λευκάδα, 
812 Σεπτεμβρίου 1993), Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της 
Λευ κάδας, 15ος19ος αι., Αθήνα 1996, σ. 26-28. Δ. Χ. Σκλαβενίτη, Ν. Σολδάτου, Δ. 
Σ. Τσερέ, Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 
2002, σ. 40-42. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 159-162.
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Η τέχνη του ως προς το διδάσκειν, όπως και κάθε τέχνη, δεν τελειο-
ποιήθηκε από την αρχή, αλλά εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, 
παράλληλα με την εμβάθυνση στην επιστήμη του και την αθροιζόμε-
νη διδακτική του πείρα. Δείγματα, πάντως, της σχετικής του ικανότη-
τας ήταν ήδη από νωρίς εμφανή. Ενδιαφέρον, εν προκειμένω, είναι να 
ιδούμε πότε η τέχνη του αυτή κορυφώθηκε. Γνωρίζουμε, πάντως, με 
βεβαιότητα ότι ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν σε θέση να διδάσκη όλα τα 
φιλολογικά μαθήματα με την ίδια ευκολία σε όλες τις τάξεις του Γυ-
μνα σίου (ή και του Λυκείου). Θα ήταν ενδιαφέρον, εν προκειμένω, αν 
γνωρίζαμε σε ποιες τάξεις και τι δίδαξε στην πορεία του ως εκπαιδευ-
τικός, στο σύνηθες πρόγραμμα διδασκαλίας και των 30 ακόμη ωρών 
την εβδομάδα, των έξι εργάσιμων, τότε, ημερών. Δυστυχώς, δεν κατα-
χωριζόταν στα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων των καθηγητών 
ποιος θα δίδασκε και ποιο μάθημα σε κάθε τάξη του σχολείου, αφού 
οι κανονισμοί δεν το πρόβλεπαν. Βασισθήκαμε, ως εκ τούτου, σε ελάχι-
στες μόνο διασταυρωμένες σχετικές πληροφορίες. Περισσότερο, όμως, 
θα αναφερθούμε στο πώς δίδασκε στην τάξη. 

Σχετικά με το διοικητικό του έργο, αναφορές γίνονται εδώ για την 
περίοδο που ήταν προϊστάμενος στο Γυμνάσιο ή/και στο Λύκειο, και σ’ 
εκείνες τις ενέργειές του που είτε προβλέπονταν ως εκ της θέσεώς του, 
είτε ήταν πέραν των συνήθων και τυπικών ενεργειών ενός προϊσταμέ-
νου, και υπάρχει γι’ αυτές γραπτό σώμα από το οποίο αποκαλύπτεται 
κάποια ενδιαφέρουσα διάσταση. Θα γνωρίσουμε, έτσι, τις απόψεις του 
για τον ρόλο των γονέων και της οικογένειας στην, σε συνεργασία με το 
σχολείο, διαπαιδαγώγηση των (εφήβων) μαθητών· τις απόψεις του για 
τις σχολικές επιδείξεις, ενός επί μακρόν λαμπρού σχολικού θεσμού που 
έφερνε στο τέλος κάθε χρονιάς –και ως επισφράγισμά της– μαθητές και 
καθηγητές σε άμεση επικοινωνία με την κοινωνία, με τους γονείς, τις 
αρχές και το πολύ κοινό [ενός θεσμού ο οποίος εδώ και περίπου τέσ-
σερεις δεκαετίες στη μετεξέλιξή του σβήνει]. Θα γνωρίσουμε όχι μόνο 
τις απόψεις του «Περί της σχολικής εκθέσεως», όπως εκφράσθηκαν 
σε Συνέδριο φιλολόγων για το σοβαρό πρόβλημα της πτωχής αποδό-
σεως των μαθητών του Γυμνασίου στην Έκθεση Ιδεών, τα αίτια που 
το προκαλούν και τρόπους αντιμετωπίσεώς του, αλλά και γενικώτερα 
πώς μπορεί η εκπαίδευση, βάσει της «Περί μαθημάτων-βιβλίων κ.λπ.» 
εκθέσεως-αναφοράς του στην Επιθεώρηση Μέσης Εκπαιδεύσεως, να 
βελτιωθή με τις απαραίτητες μεταβολές, τόσο στη διδακτέα ύλη όσο 
και στη βελτίωση των σχολικών εγχειριδίων. Θα ιδούμε πώς, με αρκετή 
ποιητική διάθεση, ενέπνεε και κατευόδωνε ιδίως τους τελειόφοιτους 
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μαθητές του στο ταξίδι της ζωής και ακόμη πώς κατευόδωνε στο ύστα-
το ταξίδι συναδέλφους του εκπαιδευτικούς. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνουμε στους επετειακούς λόγους,10 που 
τόσο συχνά αρέσκετο να εκφωνή παντού όπου δίδαξε, όχι μόνο στον 
χώρο του σχολείου σε μαθητές και διδάσκοντες αλλά και ενώπιον λαϊ-
κών συναθροίσεων. Οι διαθέσιμοι αυτοί λόγοι, ορισμένοι εκ των οποίων 
έχουν ήδη δημοσιευθή11 (ένας βρίσκεται υπό δημοσίευση12 αλλά αρκετοί 
παραμένουν αδημοσίευτοι) τους καταχωρίζουμε εδώ (στο Παράρτημα), 
καθώς αποτελούν αξιόλογα, από φιλολογικής και ιστορικής απόψεως, 
δείγματα πολιτικών λόγων.13 Την καταχώρισή όλων των διαθέσιμων 
αυτών λόγων δικαιολογεί το ότι, ενώ τα ίδια τα γεγονότα στα οποία οι 
λόγοι αυτοί αναφέρονται, παραμένουν βεβαίως γνωστά και αναλλοίω-
τα, εντούτοις, διαφοροποιείται συν τω χρόνω η εκ μέρους του ρήτορος 
προοπτική προσεγγίσεώς τους. Επιπλέον δε, η καταχώρισή τους έρ-
χεται να τονίση εμφαντικά και τα ασίγαστα αισθήματα φιλοπατρίας 
του Π. Γ. Ροντογιάννη· συναισθήματα που εκδηλώνονταν από τον ίδιο 
και μέσα στην τάξη, κυρίως κατά τη διδασκαλία της ιστορίας του Ελ-
ληνικού Έθνους, με την ανάλυση του Ύμνου στην Ελευθερία και του 
πλατωνικού Κρίτωνα. Συναισθήματα που εκδηλώθηκαν, ακόμη, όταν 
έπρεπε και στην πράξη με την ενεργό συμμετοχή του, την περίοδο 
1943-44, στον Εθνικοαπελευθερωτικό κατά των κατακτητών αγώνα του 
λαού μας, ακόμη δε, όπως θα δούμε, και με τη γραφίδα του. 

Οίκοθεν νοείται πως την όλη εικόνα του εκπαιδευτικού συμπληρώνει 
η αναφορά μας στις σχετικές με την εκπαίδευση και συμπληρωματικές 
της κύριας δουλειάς του, αλλά και στις παράλληλες με αυτήν εξωσχολι-

10.  Για την απελευθέρωση, το 1913, των Ιωαννίνων, που ήταν ο πρώτος επετειακός 
λόγος που εκφώνησε, για την 25η Μαρτίου 1821, για την 28η Οκτωβρίου 1940, για την 
Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα το 1864 και για τα 150 χρόνια από την Επανά-
σταση του 1821.

11.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «28 Οκτωβρίου 1951» εφημ. Λευκάς, φ. 37, 8.11.1951, και 
Π. Γ. Ροντογιάννη, «Η προσφορά της Λευκάδας στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1821», εφημ. 
Λευκαδίτικη Πνοή, φ. 57 (Ιαν. – Φεβρ. 1998).

12.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Πάνου Γ. Ροντογιάννη: Λόγος για τους υπέρ πατρίδος πε-
σόντας (Τσουκαλάδες Λευκάδος, 13 Φεβρουαρίου 1949)», Επετηρίς Εταιρείας Λευκα
δι κών Μελετών ΙΒ΄(2009-2011), Αθήνα 2013, σ. 341-365.

13.  Χαρακτηρίζουμε τους επετειακούς λόγους πολιτικούς, όταν ο ρήτωρ, απευθυνό-
μενος στους παρευρισκομένους, τους συμβουλεύει, κυρίως, όμως, όταν τους παρακινεί 
σε δράση [βλ. Σ. Ι. Σταυρόπουλου, Η σύγχρονη ρητορική (θεωρία και εφαρμογή), Αθή-
να 1978, σ. 95]. 
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κές του δραστηριότητες. Στις σχετικές με την εκπαίδευση φιλολογικές-
συγγραφικές δραστηριότητες ανήκουν οι οδηγοί εκπαιδεύσεως, που ο 
ίδιος είχε επεξεργασθεί πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στη Μέση 
Εκπαίδευση ή στα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας του, οι μεταγλωττίσεις 
και μεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών και λατινικών φιλολογικών κει-
μένων αντίστοιχα, η ευρεία σε έκταση και ενδιαφέρουσα, ανέκδοτη ακό-
μη, «Εισαγωγή στην Απολογία του Σωκράτους»,14 η λίαν ενδιαφέρουσα 
πραγματεία του για την τέχνη, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Χριστιανι
κή τέχνη στη Λευκάδα, η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και λίαν εκτεταμένη 
συγγραφή της ιστορίας της εκπαιδεύσεως στην ιδιαιτέρα του πατρίδα, 
στους τρεις, πριν το 1950, αιώνες, η σημαντική συμβολή του στην ίδρυση 
της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, το 1949, η οργάνωση θεατρικών 
παραστάσεων με μαθητές του Γυμνασίου, οι προσφωνήσεις του κατά την 
παρουσίαση διακεκριμένων προσωπικοτήτων επισκεπτών-ομιλητών στο 
σχολείο κ.ά. Στις παράλληλες, πάλι, με το κύριο έργο του, αυτό του εκ-
παιδευτικού, πολλές και σημαντικές εξωσχολικές δραστηριότητες, που ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης πραγματοποίησε όσο ήταν εν υπηρεσία και στις οποίες 
θα αναφερθούμε, περιλαμβάνονται: η λίαν εκτεταμένη, μεθοδική και πο-
λυσχιδής συγγραφή της ιστορίας του γενεθλίου τόπου του, της Λευκάδος, 
η ίδρυση της Δημοσίας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Αντικειμένων Με-
ταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης Λευκάδος, η οργάνωση σειράς ομι-
λιών ή/και θεατρικών παραστάσεων, στη Λευκάδα και αλλού, με σκοπό 
την πολιτιστική καλλιέργεια των συμπατριωτών του. Ιδιαίτερη αναφορά 
θα κάνουμε, λόγω της σημασίας τους, στις δραστηριότητές του που έχουν 
να κάμουν με την πατριωτική του δράση, όταν μετείχε δραστήρια στην 
Εθνική Αντίσταση την περίοδο 1943-44 και στον λόγο που εκφώνησε 
στις 13 Φεβρουαρίου 1949 στους Τσουκαλάδες Λευκάδος, τότε που δια-
κυβευόταν η ακεραιότητα της πατρίδος μας και κινδύνευαν άμεσα το 
δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας και οι πολιτικές ελευθερίες των Ελλή-
νων, ακόμη δε και αυτός ο υπέροχος και μοναδικός ελληνικός πολιτισμός. 

Στην όλη προσπάθειά του ο γράφων βασίσθηκε στο άφθονο αρχεια-
κό υλικό, που σχολαστικά και με επιμέλεια κρατούσε ο πατέρας του. 
Το αρχείο αυτό, από το οποίο, όμως, λείπουν εντελώς ημερολόγια15 

14.  Το έργο αυτό και οι ανέκδοτες μεταφράσεις στην ελληνική έργων του Βιργιλίου 
και του Οβιδίου δεν θα περιληφθούν στο Παράρτημα που ακολουθεί, λόγω εκτάσεως. Η 
δημοσίευσή τους θα ακολουθήση εν ευθέτω χρόνω. 

15.  Η τυχόν διατήρηση εκ μέρους του πολυπράγμονος Π. Γ. Ροντογιάννη ημερολο-
γίων πεπραγμένων ίσως να διευκόλυνε τον μελετητή των έργων του α) να προσδιορίση 
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πεπραγμένων, αφού ο ίδιος δεν συνήθιζε να κρατάη, περιλαμβάνει τα 
επίσημα υπηρεσιακά του έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που τον 
αφορούσαν, την αλληλογραφία του, το δημοσιευμένο16 και το ανέκδο-
το χειρόγραφο έργο του, τις εύφημους μνείες και τις διακρίσεις που 
του έγιναν, το πλούσιο και σχετικό με την εκπαίδευση φωτογραφικό 
αρχείο που διατηρούσε, διάφορα βαθμολόγια17 που χρησιμοποιούσε, 
τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρονται στον Π. Γ. Ροντογιάν-
νη, τα ανευρεθέντα αυτό-βιογραφικά18 του σημειώματα και τις τρεις 
διαθέσιμες εκθέσεις αξιολογήσεως, που διάφοροι γενικοί επιθεωρητές 
Μέσης Εκπαιδεύσεως έκαμαν γι’ αυτόν στις εννέα συνολικώς φορές 
που αξιολογήθηκε. Των υπολοίπων έξι επιθεωρήσεων αγνοούμε το πε-
ριεχόμενο των εκθέσεων, γνωρίζουμε σε δύο απ’ αυτές τα ονόματα 
των επιθεωρητών και ξέρουμε για όλες τη συνολική βαθμολογία που 
πήρε, όχι όμως και τις επί μέρους επιδόσεις του.19 Η αναφορά εδώ στις 

με ακρίβεια τον χρόνο συλλήψεως των ερευνητικών του σχεδίων και τις αιτίες που τον 
οδήγησαν στη λήψη των σχετικών του αποφάσεων, β) ν’ αποκαλύψη τους λόγους που 
εκάστοτε διαμόρφωναν τις προτεραιότητές του στην υλοποίηση των έργων του, γ) να τον 
παρακολουθήση στην προσπάθειά του να συλλέξη τα πρωτογενή των έργων του δεδομέ-
να και πώς τα επεξεργαζόταν στη συνέχεια, έως τη δημοσίευση των ευρημάτων του.

16.  Βασισθήκαμε κυρίως στην καταγραφή του Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη, «Ανα-
γραφή δημοσιευμάτων Πάνου Γ. Ροντογιάννη», Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Επτανησια κού 
Πολιτισμού, ό.π., σ. 39-45.

17.  Βρέθηκαν αρκετά στο αρχείο του. Περιέχονται σ’ αυτά τα στοιχεία ταυτότητας 
των μαθητών του τμήματος και της τάξεως που δίδαξε ο Π. Γ. Ροντογιάννης. 

18.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη ανευρέθησαν συνολικώς τέσσερα χειρόγραφα 
βιογραφικά του σημειώματα (curricula vitae), τα οποία ελάβαμε υπ’ όψιν μας. Τα κείμε-
να αυτά συνετάχθησαν σε διάφορες περιόδους: το παλαιότερο εξ αυτών, με ημερο μη νία 
31.12.1966, φέρει τον τίτλο Βιογραφικόν σημείωμα του Παν. Ροντογιάννη, Λυκει άρ χου 
του Λυκείου Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας (εξής CV1). Ένα άλλο, που ο Π. Γ. Ρο ντογιάννης 
το επιγράφει Αυτοβιογραφικά μου στοιχεία, γράφηκε μετά το 1974 και πριν το 1980. 
Ένα τρίτο, που δεν φέρει τίτλο, συντάχθηκε κάποτε πριν το 1980. Ένα τέ ταρτο, με ημε-
ρομηνία 7.12.1994, είναι υπογεγραμμένο από τον ίδιο και φέρει τον τίτλο Βιογραφικό 
Σημείωμα. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Πάνου Ροντογιάννη συνταξιούχου Λυ
κειάρχη. Το τελευταίο αυτό είναι και το μόνο που έχει δημοσιευθή (βλ. Γ. Π. Ροντο-
γιάν νη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π.). Ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του αναδεικνύο-
νται από αντίγραφο αναφοράς του ιδίου, λυκειάρχη τότε στο Γυμνάσιο Θηλέων Νέας 
Φι λαδελφείας, προς τον πρόεδρο του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοσίας 
Εκ παιδεύσεως (Αθήνα) και έχει ημερομηνία 25.2.1967. 

19.  Οι επιμέρους επιδόσεις, ποσοτικές (διαβάθμιση από το 0 έως το 5) ή ημιποσο-
τικές (π.χ. ικανός ή λίαν ικανός κ.λπ.) ή και τα δυο αφορούσαν, 1ον στην επιστημονική 
κατάρτιση, 2ον στη διδακτική ικανότητα, 3ον στη διοικητική ικανότητα, 4ον στην ευσυ-
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αξιολογήσεις αυτές, και ιδιαιτέρως η παράθεση στο Παράρτημα των 
τριών πλήρων διαθέσιμων και ανέκδοτων εκθέσεων, σκοπό έχει κυρίως 
να δώση από την πλευρά των ειδικών την εικόνα του παιδαγωγού Π. Γ. 
Ροντογιάννη στη Μέση Εκπαίδευση, αποτυπώνοντας και τον βαθμό της 
εκπαιδευτικής του επάρκειας. Δευτερευόντως δε, σκοπεύει να αποκα-
λύψη την, κατά τον χρόνο της εκπαιδευτικής του πορείας, διαμόρφωση 
κυρίως της διδακτικής του ικανότητας, τουλάχιστον την περίοδο κατά 
την οποία οι αξιολογήσεις έλαβαν χώρα και για τις οποίες έχουμε το 
πλήρες σώμα των εκθέσεων των επιθεωρητών. Ας σημειωθή, εκ προοι-
μίου, και σε σχέση με τις αξιολογήσεις των τελευταίων, πως κατά τη 
μακρά μεταπολεμική περίοδο, τότε που έγιναν οι αξιολογήσεις του, ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης απολάμβανε μεν του σεβασμού και της εκτιμήσεως 
όχι μόνο των μαθητών, των γονέων των και της κοινωνίας, αλλά και των 
τότε κρατούντων. Δεν έχαιρε, όμως, και της εύνοιας των τελευταίων, 
ως κάποια περίοδο τουλάχιστον, αναμφίβολα λόγω της συμμετοχής του 
ιδίου (και του αδελφού του) στην Εθνική Αντίσταση κατά την Κατοχή 
αλλά και της ενεργού συμμετοχής του ιδίου στις εκδηλώσεις που έλα-
βαν χώρα στην Κατερίνη στους δύο μετά την απελευθέρωση μήνες. 

Οι αξιολογήσεις που έγιναν στον Π. Γ. Ροντογιάννη από τους γενι-
κούς επιθεωρητές καλύπτουν την εικοσαετία από το 1946 ώς το 1966, 
τουτέστιν την κεντρική περίοδο της δράσεώς του. Ο ίδιος δεν αξιολο-
γήθηκε κατά τη δύσκολη εποχή από το διορισμό του το 1939 ώς και το 
1945, και απ’ το 1966 ώς τη συνταξιοδότησή του το 1975, δηλαδή, στα 
δέκα τελευταία χρόνια της εκπαιδευτικής του πορείας, τότε που είχε 
τον βαθμό του λυκειάρχη. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αξιολόγηση 
διαφόρων σχολίων που ο Π. Γ. Ροντογιάννης παρέθετε, συνήθως με μο-
λύβι, στο περιθώριο επισήμων εγγράφων που τον αφορούσαν και που 
βρέθηκαν στο αρχείο του. Τα λακωνικά αυτά σχόλια, τα οποία αναγνω-
ρίζουμε ως ακριβή, είναι στο σύνολό τους αχρονολόγητα. Συνήθως είναι 
ενημερωτικά, ορισμένα είναι ιδιαιτέρως δηκτικά και αποκαλυπτικά όχι 
μόνο της σκέψεως και της κρίσεως του εκπαιδευτικού, που άλλωστε 
πολύ δύσκολα φανέρωνε εν ζωή, αλλά και των συνθηκών στις οποίες 
τα σχόλια αυτά αναφέρονταν. Άλλοτε, πάλι, σχόλιά του αναζητήθηκαν 
ιδίως στην προσπάθειά μας να αξιολογήσουμε την ακρίβεια και αντι-
κειμενικότητα των βαθμολογήσεων των επιθεωρητών, εκεί που έλειπαν 

νειδησία, 5ον στη συμπεριφορά και 6ον στην εξωσχολική δράση του κρινομένου. Στις 
ποσοτικές αξιολογήσεις ελαμβάνοντο υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα πέντε πρώτα από τα έξι 
κριτήρια. Ανώτερη δυνατή βαθμολογία ήταν το 25. 
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τα σώματα των αντίστοιχων εκθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η απου-
σία σχολίων του εκτιμήθηκε, μάλλον, ως ενδεικτική αντικειμενικότητας 
της αξιολογήσεώς του. Και τούτο παρά το γεγονός ότι οι μαρτυρίες 
παλαιών μαθητών του στις αντίστοιχες περιόδους των αξιολογήσεων 
δίνουν σαφώς ανώτερη εικόνα για την παιδαγωγική του απόδοση του, 
συγκριτικά με εκείνη που αποκαλύπτει ο γενικός βαθμός επιδόσεως, 
που εκάστοτε ελάμβανε. Πιθανότατα, στις εκτιμήσεις των επιθεωρητών 
αυτών υποτιμάται η επιστημονική επάρκεια και η διδακτική ικανότητά 
του, με δεδομένη τη σταθερή και εξαιρετικού βαθμού ευσυνειδησία, 
αξιοπρέπεια και (εξω)σχολική του δράση, που πάντα τον διέκρινε, λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν ότι η διοικητική του ικανότητα δεν μπορεί, τουλάχι-
στον ώς το 1961, να αξιολογείται σοβαρά. 

Όλες οι παρατιθέμενες εδώ πληροφορίες για τον Π. Γ. Ροντογιάννη, 
από τον διορισμό του ώς τη συνταξιοδότησή του, και ιδιαιτέρως κατά 
την Κατοχή και την αμέσως μετα-κατοχική περίοδο, διασταυρώθηκαν 
επανειλημμένως ως προς την ακρίβειά τους, από τη σύζυγό του Αλίκη. 
Σε κάποιες, πάλι, περιπτώσεις ζητήθηκε η άποψη του νεώτερου γιου 
του, Σπύρου. Πληροφορίες από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον 
και ορισμένες εκφρασθείσες από τον ίδιο απόψεις σε συζητήσεις με τον 
γράφοντα, που ο τελευταίος θεωρεί ενδιαφέρουσες και αποκαλυπτικές 
της σκέψεώς του, ενσωματώνονται στην ανά χείρας έκδοση. 

Πολύ σημαντική στη ζωή του εκπαιδευτικού Π. Γ. Ροντογιάννη υπήρ-
ξε η περίοδος εκείνη των μηνών που ακολούθησαν την απελευθέρω ση. 
Ο φιλόλογος ήταν παρών στα γεγονότα της περιόδου αυτής στην Κατε-
ρίνη, κάποτε και με πρωταγωνιστικό ρόλο. Τότε ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
βρέθηκε στη δυσχερέστερη ώς τότε αλλά και σ’ όλα τα κατοπινά χρό-
νια θέση, καθώς υπήρξε κίνδυνος ακόμη και για την ίδια του τη ζωή. 
Η δράση του στην Κατοχή και στους δυο μήνες που ακολούθησαν την 
απελευθέρωση επηρέασε καθοριστικά τον ίδιο. 

Κάθε προσπάθεια, βεβαίως, καταγραφής και παρουσιάσεως του εκ-
παιδευτικού έργου του Π. Γ. Ροντογιάννη θα έπρεπε εκ προοιμίου να 
θεωρείται ελλιπής, χωρίς τη συμπληρωματική αναφορά των φιλολογι-
κών, ιστορικών, λογοτεχνικών και περί την τέχνη κειμένων, ξενόγλωσ-
σων ή ελληνόγλωσσων, που ευρύτατα, συστηματικά και από φοιτητής 
ακόμη χρησιμοποιούσε και που συνθέτουν τη μεγάλη, μη καταχωρισμέ-
νη και αταξινόμητη ακόμη, βιβλιοθήκη20 του. Λόγοι, όμως, συνδεόμενοι 

20.  Η βιβλιοθήκη του Π. Γ. Ροντογιάννη είναι διεσπαρμένη σε διάφορους χώρους, 
κυρίως στην οικία του στο Χαλάνδρι, όπου βρισκόταν μέχρι πρότινος ο κύριος όγκος των 
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με την ήδη μεγάλη έκταση της παρούσης συγγραφής επέβαλαν η κα-
ταχώριση των βιβλίων του να συνοδεύση, εν ευθέτω χρόνω, τη σχε τική 
κα ταγραφή του αρχείου του, που βρίσκεται ήδη σε πορεία ολο κλη ρώ-
σεως,21 τη δημοσίευση της καταγραφής και των ανέκδοτων κει μέ νων 
που εντοπίστηκαν εκεί. 

Κατά την παρουσίαση του Π. Γ. Ροντογιάννη και του εκπαιδευτικού 
του έργου συχνή είναι η παράθεση ενδεικτικού και αποκαλυπτικού φω-
τογραφικού, ανέκδοτου εν πολλοίς υλικού, που κυρίως αφορά στον ίδιο 
τον προβαλλόμενο εκπαιδευτικό και στο έργο του στην εκπαίδευση, και 
επελέγη από το πλούσιο διαθέσιμο σχετικό αρχείο του. 

Την πορεία του στην εκπαίδευση και την περιγραφή-ανάλυση του 
περί την εκπαίδευση έργου του, που ακολουθεί, συμπληρώνει το Παράρ-
τημα, στο οποίο φιλοξενούνται, ταξινομημένα σε ενότητες, πολλά ανέκ-
δοτα, ως επί το πλείστον, και άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενα με την εκπαί-
δευση-διαπαιδαγώγηση κείμενά του, η έκταση των οποίων δεν επέτρεπε 
την ενσωμάτωσή τους στο κυρίως μέρος της συγγραφής. 

Πολλές χάριτες χρωστάει ο γράφων στον φίλτατο και διακεκριμένο 
Λευκάδιο ιστορικό Τριαντάφυλλο Ε. Σκλαβενίτη, Διευθυντή Ερευνών 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων 
και την καταγραφή και δημοσίευση του αρχείου του ιστορικού, και 
του οποίου οι εύστοχες υποδείξεις στα διαδοχικά χειρόγραφα της πα-
ρούσης πραγματείας, που είχε την υπομονή και ευγενή καλωσύνη να 
μελετήση και να αξιολογήση, βοήθησαν σημαντικά στην ακριβέστερη 

βιβλίων και το αρχείο του. Τα τελευταία χρόνια βιβλία του άρχισαν να μεταφέρονται στην 
πατρική του οικία, στους Τσουκαλάδες Λευκάδος, όπου και τελικώς θα συγκεντρωθή, 
εάν ξεπερασθούν κάποια τεχνικά προβλήματα, η βιβλιοθήκη και το αρχείο. Την ανάγκη 
συγκεντρώσεως σε ενιαίο χώρο, ταξινομήσεως και καταγραφής του αρχειακού και του 
σπάνιου βιβλιακού υλικού των συλλογών του θα βοηθήση στην καλλίτερη αξιολόγηση του 
έργου του και θα δώση, κατά τον Τ. Ε. Σκλαβενίτη («Πάνος Γ. Ροντογιάννης, 1911-1996, 
ο ιστορικός της Λευκάδας», ομιλία στο ΕΙΕ, 18.11.2011), «δυνατότητες επαναχρησιμο-
ποίησης από την έρευνα, ιστορικών πηγών, κάποτε μοναδικών ή και χαμένων σήμερα, 
τις οποίες μπόρεσε να συγκεντρώσει, να αντιγράψει, να αποδελτιώσει και να αποτιμήση, 
έστω και αν δεν πρόλαβε να αξιοποιήση». Σημειώνεται πως η προσωπική του βιβλιοθήκη 
και το πολυτιμότατο αρχείο του φιλολόγου-ιστορικού, της περιόδου 1939-1945, που βρί-
σκονταν συγκεντρωμένα στην οικία του πεθερού του, Αστερίου Παπατόλιου, στην οδό Βό-
τση 2 στην Κατερίνη, δυστυχώς χάθηκαν ολοσχερώς στα μετά την απελευθέρωση χρόνια. 

21.  Τη σχετική προσπάθεια έχει αναλάβει εθελοντικά, από τον Αύγουστο του 2008, 
ο εκλεκτός φίλος, ιστορικός Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Διευθυντής Ερευνών στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

1. Prol_Kef.1-6.indd   39 18/4/2021   1:10:46 μμ



40 Εισαγωγή

και πληρέστερη αποτύπωσή της. Επιπλέον, η διάθεση, εκ μέρους του, 
σημαντικού αριθμού δημοσιευμάτων για καθηγητές της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη Φοιτητική Λέσχη και το Πα-
νεπιστήμιο των Αθηνών εν γένει, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, 
μας επέτρεψε να περιγράψουμε ακριβέστερα το περιβάλλον στο οποίο 
φοίτησε και καταρτίστηκε επιστημονικά ο Π. Γ. Ροντογιάννης. Ο γρά-
φων ευχαριστεί επίσης τον Λέκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών Βαγγέλη Καραμανωλάκη, που ευγενώς μας παρα-
χώρησε κατάλογο των καθηγητών και των αντικειμένων διδασκαλίας 
τους στην ίδια Σχολή την περίοδο της προπτυχιακής εκπαιδεύσεως του 
Π. Γ. Ροντογιάννη (1929-1934) καθώς και την αναφορά τριών Λευκα-
δίων υποψηφίων φοιτητών προς τον Υπουργό Παιδείας, τον Αύγουστο 
του 1928 (βλ. παρακάτω). Ευχαριστίες και στον αγαπητό φιλόλογο 
Δημήτρη (Τάκη) Σπ. Τσερέ για τις σχετικές με τις επιδόσεις του Π. Γ. 
Ροντογιάννη στο Ελληνικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Λευκάδος πληρο-
φορίες που μας παραχώρησε.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στην Εταιρεία Λευκαδικών Μελε-
τών, που ανέλαβε και την έκδοση του παρόντος έργου, σε συνέχεια των 
άλλων σημαντικών εκδόσεών της, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα 
περισσότερα και σημαντικώτερα έργα του Πάνου Γ. Ροντογιάννη, ακό-
μη δε τελευταία (18.11.2011) και την οργάνωση της εκδηλώσεως για τα 
100 χρόνια από τη γέννησή του, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

[2013]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Ο φιλόλογος και ιστορικός Π. Γ. Ροντογιάννης γεννήθηκε στις 20 Ιου-
νίου 1911 στο χωριό Τσουκαλάδες Λευκάδος.22 Ήταν το πρώτο από τα 
πέντε παιδιά23 του δασκάλου Γεωργίου Πάνου Ροντογιάννη-Nικολάρα 
(1881-1967) και της Νικολέττας (1881-1954). Να τι γράφει σχετικώς ο 
ίδιος σε σύντομο βιογραφικό του σημείωμα:24 [...] «Γεννήθηκα στις 20 
Ιουνίου ν.η. 1911 στο χωριό Τσουκαλάδες Λευκάδος, γειτονιά Σταμα-
τελάτα, στο σπίτι της οικογένειας Γεωργίου Σταματέλου Κατσαντω-
νιά, πάππου μου από τη μητέρα μου. Παιδί του δασκάλου Γεωργίου 
Ροντογιάννη του Πάνου, οικογενείας Νικολάρα (παρατσούκλι) [...]. Τα 
πρώτα βήματα στη ζωή έκαμα στο χωριό Εγκλουβή στο σπίτι της οικο-
γένειας Θερμού “Κουτσουμπέλη”. Από εκεί έχω και τις πρώτες νηπια-
κές αναμνήσεις μου [...]».

Κεντρικό πρόσωπο της οικογένειάς του αναδεικνύεται ο δάσκαλος-
πατέρας του, ο Γεώργιος Π. Ροντογιάννης (Τσουκαλάδες 17.7.1881 – 
Λευ κάδα 15.11.1967),25 παππούς του γράφοντος. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, 
στο υπό τον τίτλο Βιογραφικά του πατέρα μου Γεωργίου Ροντογιάννη 
18811967 κείμενό του, σε ένα χειρόγραφο σημείωμα που αναδημοσιεύ-
ουμε26 παρακάτω, δίνει πληροφορίες για την καταγωγή και τους προγό-
νους του, ιδιαιτέρως δε για την εκπαίδευση, την επαγγελματική σταδιο-

22.  Περί της γενεαλογίας του Π. Γ. Ροντογιάννη βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο δάσκα-
λος Γεώργιος Π. Ροντογιάννης», ό.π., σ. 167-177, και Λάμπρου Σ. Βρεττού, «Γενεαλογι-
κό δέντρο Πάνου Γ. Ροντογιάννη», περ. Νήρικος, Αφιέρωμα Πάνος Γ. Ροντογιάννης Ο 
σύγχρονος ιστορικός της Λευκάδας (Πάτρα, Οκτώβριος 1997), σ. 73.

23.  Τα άλλα τέσσερα κατά σειρά αδέλφια του είναι η Αγαθή (1912-2010), σύζυγος 
Αποστόλη Βρεττού, ο Σπύρος (1915-1943), η Σοφία (1917-1989), σύζυγος Σπύρου Σολ-
δάτου, και η Μελπομένη (Μέλπω) (1919-2013), σύζυγος Κώστα Γ. Ροντογιάννη. 

24.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 152. 
25.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο δάσκαλος Γεώργιος Π. Ροντογιάννης», ό.π., σ. 166-177.
26.  Βλ. αρχική δημοσίευση στο ίδιο, σ. 167-177. 
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δρομία, τον χαρακτήρα, τις συνήθειες, την οικογένεια και την υγεία του 
πατρός του. Το κείμενο αυτό ο Π. Γ. Ροντογιάννης άρχισε να το γράφη 
στις 14 Νοεμβρίου 1967, μία ημέρα, δηλαδή, προ του θανάτου του πα-
τρός του, και το ολοκλήρωσε υπογράφοντάς το λίγες ημέρες αργότερα, 
στις 19.11.1967. Από τον ίδιο έγιναν, μεταγενέστερα, αδιευκρίνιστο πότε, 
κάποιες προσθήκες και διαγραφές σε αυτό. Η σημαντικότερη προσθήκη 
έγινε στην τελευταία παράγραφο του χειρογράφου και αφορά στα ονό-
ματα των παιδιών του Γ. Π. Ροντογιάννη (και αδελφών του ιστορικού), 
με παράθεση, σε παρένθεση, και των ημερομηνιών γεννήσεώς των, όχι 
όμως και των ημερομηνιών θανάτου (εντός αγκυλών) ορισμένων εξ αυ-
τών. Η παράθεση των τελευταίων έγινε με τη μέριμνα του γράφοντος. 
Στο κείμενο αυτό γίνονται παραπομπές αυτούσιων απόψεων του ιστορι-
κού, που προέρχονται από άλλο χειρόγραφο κείμενό του, υπό τον τίτλο 
Μερικές πληροφορίες για τους προγόνους μου, που ολοκληρώθηκε και 
επίσης υπογράφηκε από τον ίδιο στις 14 Φεβρουαρίου 1984.

Συναρπαστικές είναι οι αναφορές του γιου για το πώς ο δάσκαλος-
πατέρας του μεγάλωνε τα παιδιά του και πώς εξεδήλωνε την πατρική 
στοργή και φροντίδα του, που δημιουργούσαν εικόνα πραγματικής ευ-
τυχίας, την οποία έζησε ο ιστορικός και έμεινε στη μνήμη του έως τον 
θάνατό του:27 

Ο πατέρας μου, Γεώργιος Ροντογιάννης, γιος του Πάνου Ροντογιάννη 
και της Σταμάτας από το χωριό ΑϊΒασίλη της Λευκάδος, οικογέ
νειας Βουκελάτου, γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου (της αγίας Μα ρίνας) 
του 1881. 

Το Δημοτικό σχολείο28 έβγαλε στους Τσουκαλάδες, όπου είχε δά
σκαλο το Μηνά Ροντογιάννη.29 Το Σεπτέμβριο του 1891 γράφηκε 

27.  Χ. Γ. Ροντογιάννης, «Ποιητικό μνημόσυνο στον Πάνο Γ. Ροντογιάννη», εφημ. 
Τσουκαλαδιώτικα, φύλλο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2000, σ. 1 και 4.

28.  Στο τότε τετραετές Δημοτικό σχολείο Τσουκαλάδων ο Γ. Π. Ροντογιάννης εφοί-
τησε από το 1887 έως το 1891. Η ακολουθούμενη την περίοδο εκείνη μέθοδος διδασκα-
λίας των μαθητών ήταν η «συνδιδακτική» (ερβαρτιανή), που αντικατέστησε την έως 
το 1880 ισχύουσα αλληλοδιδακτική. Η συνδιδακτική μέθοδος αποσκοπούσε στην ηθική 
μόρφωση των μαθητών και στη, μετά λόγου, αρμονική ανάπτυξη των ψυχικών δυνάμεων 
των παιδιών κατά την διδασκαλία εκάστου μαθήματος (βλ Χ. Λέφα, Η Ιστορία της 
εκπαιδεύσεως, Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, εν Αθήναις 1942, σ. 121) και 
επικυρώθηκε με την έκδοση, το 1880, από τον Δ. Πετρίδη ενός τεύχους με τον τίτλο 
Στοιχειώδεις Πρακτικαί Οδηγίαι περί διδασκαλίας μαθημάτων εν τοις Δημοτικοίς Σχο
λείοις, το οποίο διενεμήθη σε όλα τα σχολεία (βλ. Χ. Λέφα, ό.π., σ. 91).

29.  O Mηνάς Κωνσταντίνου Ροντογιάννης (1835-1903) υπήρξε ο πρώτος Τσουκαλα-
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στο Ελληνικό Σχολείο Λευκάδος, που σχολάρχης ήταν ο Σπύρος 
Δάλλας30 και καθηγητής του στα Ελληνικά ο κατοπινός σχολάρχης, 
αρχιμανδρίτης Θεοφάνης Κατωπόδης. Από την πρώτη τάξη προβι
βάστηκε με βαθμό 8½, όπως δείχνει το ενδεικτικό του.31 Τελείωσε 
αυτό το σχολείο τον Ιούνιο του 1894 και τον Σεπτέμβριο γράφηκε 
στο τετρατάξιο Γυμνάσιο Λευκάδος, απ’ όπου απεφοίτησε τον Ιού
νιο του 1898.32 Είχε συμμαθητή τον Άγγελο Σικελιανό. Ήταν πάντα 
άριστος μαθητής, μ’ όλη τη φτώχεια που βασάνιζε την οικογένειά 
του, εξ αιτίας της αχαϊροσύνης του πατέρα του και της άθλιας 
και ανοικοκύρευτης ζωής του πάππου του, Νικολάου Αποστόλου 
Σταματέλου,33 που έχασε μια αξιόλογη περιουσία που είχε πάρει 

διώτης δάσκαλος που, κατά τον Π. Γ. Ροντογιάννη, «άνοιξε το δρόμο στις δεκάδες των 
κατοπινών δασκάλων του χωριού» (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη Λευκά
δα (16131950), Αθήνα 1994, σ. 203-204 και επίσης Π. Γ. Ροντογιάννη, «Ο δάσκαλος 
Μηνάς Ροντογιάννης (1835-1903)» και μια διδασκαλία του Μηνά Ροντογιάννη με τίτλο 
«Έγγραφος προπαρασκευαστική διδασκαλία περί της επαρχίας Λευκάδος», που δημο-
σιεύτηκαν στην εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 5 (1984), σ. 2 και 4. 

30.  Ο Σπυρίδων Δάλλας ήταν φιλόλογος και σχολάρχης από το 1890 ώς το 1895. Άλ λος, 
πλην των Δάλλα και Κατωπόδη, δάσκαλος του Γ. Π. Ροντογιάννη την περίοδο 1891-1894 
ήταν και ο Σπυρίδων Ν. Καρίνταβας, που δεν είναι γνωστό τι δίδασκε (βλ. Δ. Σ. Τσερέ, 
«Δάσκαλοι του Προκαταρτικού Σχολείου Λευκάδος 1806-1825, Καθηγητές του Γυ μνασίου 
Λευκάδος 1829-1960 και Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου Λευκάδος 1866-1929. Κα-
τάλογοι και ευρετήρια», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευ
κάδος, Αθήνα 2002, σ. 157, 158, 165). Σημειώνεται ο θεωρητικός-κλασικός χαρακτή ρας 
του περιεχομένου σπουδών του τριτάξιου Ελληνικού Σχολείου, με κυριαρχία των θεωρητι-
κών μαθημάτων (διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας), κύριος 
σκοπός του οποίου ήταν η προετοιμασία του μαθητή για το Γυμνάσιο (βλ. Χ. Γ. Χαρί-
του, Όψεις εκπαιδευτικής και τοπικής ιστορίας, εκδ. Επικοινωνία, Βόλος 2001, σ. 107).

31.  Βλ. σχετικώς Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο δάσκαλος Γεώργιος Π. Ροντογιάννης», ό.π., σ. 
168. Το ενδεικτικό εξεδόθη από το «Ελληνικόν Σχολείον εν Λευκάδι», στις 27 Ιουνίου 1892.

32.  Η εισαγωγή αποφοίτων του Δημοτικού στη Μέση Εκπαίδευση (Ελληνικό Σχο-
λείο και των αποφοίτων από το τελευταίο στο Γυμνάσιο) απαιτούσε επιτυχείς αντίστοι-
χες εισαγωγικές εξετάσεις. Οι μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση υποβάλλονταν επίσης σε 
αυστηρές εξαμηνιαίες και προαγωγικές εξετάσεις στις ενδιάμεσες τάξεις (Χ. Γ. Χαρί-
του, Όψεις, ό.π., σ. 107).

33.  Γράφει σχετικώς ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο χειρόγραφό του με τίτλο Μερικές 
πλη ροφορίες για τους προγόνους μου: «Ο προπάππος μου Νικόλαος Ροντογιάννης 
(ή Νικολάρας) του Αποστόλου, υιού του Θεοδώρου, γεννήθηκε το 1805 και πέθανε 80 
χρο νών, στις 27.(;).1890 (Ληξιαρχικό βιβλίο θανάτων στο Αρχειοφ. Λευκάδος του έτους 
1890, πράξη 78). Ήταν αδούλεφτος. Είχε σπαταλήσει ή μάλλον χάσει όλη την περιουσία 
του, προίκα της γυναίκας του Αναστασίας, το γένος Μπάλτσα, με τα δανεικά και τους 
βα ρείς φόρους που πλήρωνε. Η γυναίκα του και προμάμμη μου Αναστασία πέθανε ετών 
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προίκα από την γυναίκα του Αναστασία, οικογενείας Μπάλτσα. 
Αυτή ήταν ορφανή μοναχοκόρη και μικρή στην ηλικία και ανιψιά της 
οικογένειας του Πλάτωνος Σταματέλου, που την πάντρεψε με τον 
Νικόλ. Ροντογιάννη ή Νικολάρα (απ’ αυτόν πήρε το παρατσούκλι η 
οικογένεια του πατέρα μου έπειτα και λεγόταν κι αυτός «ο δάσκαλος 
Νικολάρας») με την φαμελιά του οποίου συνδεόταν με κουμπαριά.

Ο Πάνος Νικολ. Ροντογιάννης34 πέθανε το 1899, νέος σχετικά, 
από πνευμονία και τα ορφανά μεγάλωσε η Σταμάτα,35 που ήταν 
μια γυναίκα άξια. Αυτή εργαζόταν στην οικογένεια Γρίβα στην 
Περατιά, όπου οι δικοί της παίρναν «αποκοπές» και «αφιδάν
τζες» από τους Γριβαίους. Εκεί την γνώρισε ο Πάνος, που έκανε 
τον αγροφύλακα, και την παντρεύτηκε.

Από το Γυμνάσιο ο πατέρας μου θυμόταν τη διδασκαλία του 
Γε ωργίου Γρατσάτου36 μόνο. Για τους άλλους καθηγητές του δεν 
είχε τη γνώμη πως ήταν επιστημονικά αξιόλογοι.37

Από το 18991900 και 19001901 φοίτησε στο τριτάξιο Διδα
σκαλείο Κερκύρας, απ’ όπου απεφοίτησε ως πρωτοβάθμιος δά
σκαλος με βαθμό άριστα.38 Από τη σπουδή του στο Διδασκαλείο 
Κερκύρας39 θυμόταν μ’ ευγνωμοσύνη τη διδασκαλία του Σακελα

60 στις 22.9.1874 (Ληξιαρχικό βιβλίο θανάτων στο Αρχειοφ. Λευκάδος του έτους 1874, 
πράξη 213). Είχε όμως και 6 κορίτσια και μάλλον απ’ αυτό σκόρπισε η περιουσία». 

34.  Γράφει σχετικώς ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο προαναφερθέν ανωτέρω χειρόγραφό 
του: «Ο πατέρας του πατέρα μου, ο Πάνος Ροντογιάννης του Νικολάου, γεννημένος το 
1848, πέθανε, ετών 51, στις 18.3.1899 (Ληξιαρχικό βιβλίο θανάτων στο Αρχειοφ. Λευκά-
δος του έτους 1899, πράξη 60)».

35.  Γράφει σχετικώς ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο ίδιο χειρόγραφο: «Η Σταμάτα, η γυ-
ναί κα του Πάνου και γιαγιά μου, (“βαβά”) πέθανε το 1929 (;) 83 ετών».

36.  Ο Γ. Γρατσιάτος ήταν φιλόλογος (1894-98). Άλλοι καθηγητές του Γυμνασίου 
Λευκάδος και πιθανότατα καθηγητές του Γ. Π. Ροντογιάννη την περίοδο 1894-1898 
ήταν: ο γυμνασιάρχης-ελληνιστής Πέτρος Βρυώνης (μόνο το σχολικό έτος 1894-95), ο 
μαθηματικός-φυσικός Αντώνιος Μαρόπουλος (1894-98), οι καθηγητές Γαλλικών Ιωάν-
νης Σικελιανός (1894-95 και 1897-98) και Νικόλαος Ιγγλέσης (1895-96 και 1896-97), οι 
επίσης φιλόλογοι Π. Παΐζης-γυμνασιάρχης (1895-98), Σπυρίδων Δάλλας (1895-96 και 
1896-97), και Θεόδωρος Τριανταφύλλης (1894-98). Βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευ
ση, ό.π., σ. 362-372, και Δ. Σ. Τσερέ, «Δάσκαλοι», ό.π., σ. 101-102.

37.  Η βεβαιωμένη και από την κόρη του Γ. Π. Ροντογιάννη, Μελπομένη (Mέλπω), 
γαλλομάθεια του δασκάλου πατρός της φανερώνει τη διδακτική ικανότητα των καθηγη-
τών του στο Γυμνάσιο της Λευκάδος.

38.  Βλ. σχετικώς Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο δάσκαλος Γεώργιος Π. Ροντογιάννης», ό.π., σ. 171. 
39.  Το Διδασκαλείο της Κέρκυρας πρωτολειτούργησε, κατόπιν εκδόσεως σχετικού 
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ρόπουλου, του Αρβανιτάκη και Σαρακωμένη [;]. Υπέφερε αμέσως 
κατόπιν από ελονοσία.

Το 1902 διωρίστηκε δάσκαλος στα Παλιάμπελα της Βονίτσης, 
όπου δίδαξε τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Η κατάσταση 
εκεί ήταν τότε ανυπόφορη, ως έλεγε. Φρόντισε και μετατέθηκε 
την ίδια χρονιά στη Βαυκερή Λευκάδος, όπου έμεινε ώς το 1907. 
Τη χρονιά αυτή το σχολείο της Βαυκερής υποβιβάστηκε,40 γιατί 
με το Νόμο του Ράλλη κάθε σχολείο, που δε συγκέντρωνε 50 
μαθητές, υποβιβαζόταν σε «κοινόν» και σ’ αυτό διωριζόταν μόνο 
«γραμματισταί» ή «υποδιδάσκαλοι», όπως ήταν εκείνη την εποχή 
ο Πάνος Λάζαρης και ο Μανωλίτσης.

Στη Βαυκερή πριν από τον πατέρα μου ήταν πολλά χρόνια δά
σκαλος ο παπαΚακλαμάνης από την Καρυά, πατέρας του κατο
πινού Φιλίππου Κακλαμάνη, που έμενε στη Βόνιτσα, και πάππος 
του γιατρού Τάκη Κακλαμάνη. Στη Βαυκερή μετά τον πατέρα μου 
πήγε δάσκαλος ο Σταύρος Νίτσας από το Μαντούκι της Κερκύρας.

Το 190708 και 190809 ο πατέρας μου υπηρέτησε στον Αλέ
ξανδρο. Το Σεπτέμβριο του 1910 μετατέθηκε στην Εγκλουβή,41 
όπου υπηρέτησε ώς το 1915. Το 191516 ώς το 1919 τον Ιούνιο 
υπηρέτησε πάλι στον Αλέξανδρο.42 Εκεί πήγα κι εγώ για πρώτη 
φο ρά σχολείο, το σχολ. έτος 191617.

Από το Σεπτέμβριο του 1919 ώς τον Ιούνιο του 1921 δίδαξε στην 
Καρυά.43 Έπειτα το 192122 στις Μπαράκες των Σφακιωτών.44 

διατάγματος (της 16ης Ιουνίου 1882) την 1η Σεπτεμβρίου 1882 υπό την διεύθυνση του 
έμπειρου, ευφυούς, ιδιαιτέρως παρατηρητικού και ευρείας μορφώσεως και παιδείας Χα-
ρίσιου Παπαμάρκου (προηγουμένως και επί επταετία ιδρυτή και διευθυντή του Διδασκα-
λείου Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν ακόμη υπό τουρκικό ζυγό). Ήταν ένα από τα τέσσερα 
συνολικά εν λειτουργία Διδασκαλεία στην επικράτεια της χώρας κατά την περίοδο εκείνη. 
Τα άλλα τρία ήταν των Αθηνών, της Τριπόλεως και της Λαρίσης. Η λειτουργία των τεσ-
σάρων αυτών Διδασκαλείων συνεχίστηκε ώς το 1905. Η εκπαίδευση των σπουδαστών των 
Διδασκαλείων περιελάμβανε 26 μαθήματα (βλ. Χρ. Λέφα, Η Ιστορία της εκπαιδεύσεως, 
ό.π., σ. 224-225, 230). Η μέθοδος διδασκαλίας την οποία διδάχθηκαν και στην οποία 
ασκήθηκαν οι σπουδαστές (και ο Γ. Π. Ροντογιάννης) των τότε διδασκαλείων, ήταν η συν-
διδακτική (βλ. Χ. Λέφα, ό.π., σ. 121). Η εξέταση δε για τη λήψη του απολυτηρίου φαίνεται 
ότι περιοριζόταν σε 8 μόνο μαθήματα (βλ. «Απολυτήριον Γ. Π. Ροντογιάννη»). 

40.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση, ό.π., σ. 310.
41.  Στο ίδιο, σ. 313.
42.  Στο ίδιο, σ. 308.
43.  Στο ίδιο, σ. 319.
44.  Στο ίδιο, σ. 341. Πρόκειται για το χωριό Λαζαράτα Σφακιωτών.
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Το 1923 στον Κάβαλλο Σφακιωτών.45 Το Σεπτέμβριο του 1923 
μετατέθηκε στην πόλη της Λευκάδος,46 όπου δίδαξε ώς το 1932.47 
Έπειτα μετατέθηκε στους Τσουκαλάδες για νάνε κοντά στο σπί
τι. Εδώ δίδαξε από το 1932 ώς το 1938. Αυτός εγκαινίασε και το 
νέο σχολείο των Τσουκαλάδων στα Καλυβάκια, που χτίστηκε με 
ενέργειες του εκπαιδευτικού Συμβούλου Βασιλείου Σταματέλλου, 
με επιμονή του ίδιου. Εγώ ήμουν σύμφωνος μαζί του σ’ αυτό.

Το 193848 ο πατέρας μου υπέβαλε παραίτηση και πήρε σύνταξη. 
Σ’ αυτό τον αναγκάσαμε εμείς τα παιδιά, για να μην κουράζεται. 
Είχε 36 χρόνια υπηρεσία. Τα πράγματα δε μας εδικαίωσαν. Ήρθε 
ο πόλεμος. Έχασε ο πατέρας μου το «εφάπαξ» που πήρε και η 
μικρή σύνταξη που έπαιρνε ήταν ασήμαντη (3.731,20 δραχμές το 
μήνα).49 Μετά τη συνταξιοδότησή του ασχολούνταν λίγο με τα κτή
ματα. Αγαπούσε πολύ τη γεωργία και τα οικιακά ζώα. Δεν ήταν 
σπουδαίος γεωργός. Δυστυχώς ο πόλεμος και τα επακόλουθά του 
κατέστρεψαν την οικογενειακή του ευτυχία. Έχασε το παιδί του, το 
Σπύρο,50 που αγαπούσε πιο πολύ απ’ όλα – και το άξιζε.51 Αυτό τον 
συνέτριψε. Ποτέ δε μπόρεσε –και δεν ήταν δυνατόν– να ξεχάση τη 
συμφορά αυτή. Άντρας καθώς ήταν, απόφευγε να δείχνη τον πόνο 

45.  Στο ίδιο, σ. 341.
46.  Από το 1923-24 έως το 1927-28 δίδαξε στο τετραθέσιο Δημοτικό Θηλέων, που 

αργότερα μετονομάσθηκε σε Β΄ Μεικτό Πενταθέσιο Σχολείο της πόλεως Λευκάδος. Από 
το 1928-29 έως το 1931-32 στο τετραθέσιο, ώς το 1932, «Επαρχιακό» Σχολείο Αρρένων 
Λευκάδος. Βλ. Π. Γ. Ροντογιάννης, Η εκπαίδευση, ό.π., σ. 334 και 335.

47.  Στο ίδιο, σ. 343.
48.  Η παραίτηση του Γ. Π. Ροντογιάννη υπεβλήθη υπηρεσιακώς στις 24 Οκτωβρίου 

1938 και έγινε δεκτή. Είχε τότε συμπληρώσει 37 έτη, 6 μήνες και 19 ημέρες υπηρεσίας. 
Η σύνταξή του αντιστοιχούσε στη σύνταξη Τμηματάρχου Β΄ Τάξεως. Ο βαθμός που δια-
τηρούσε κατά την περίοδο συνταξιοδοτήσεώς του, ήταν εκείνος του Εισηγητού, που του 
απενεμήθη στις 5 Ιουλίου 1932 (πράξις Λ. 5839, Συνεδρ. 7 της 15ης Φεβρουαρίου 1952 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

49.  Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 39.646/16.1.1939 του Υπουργού των Οικονομι-
κών περί συνταξιοδοτήσεως του Γ. Π. Ροντογιάννη από 26 Δεκεμβρίου 1938.

50.  Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης, δάσκαλος, εφονεύθη στις 24 Δεκεμβρίου 1943 στο 
όρος Κασιδιάρη της Ηπείρου [βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύ
ρος Μελάς), ό.π., σ. 46-66]. 

51.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη διατηρείται η αλληλογραφία του δασκάλου Γ. 
Π. Ροντογιάννη με τον γιο του Σπύρο, αποτελούμενη από πολλές επιστολές που καλύ-
πτουν περίοδο 1934-1940. Είναι εμφανής η ξεχωριστή και συγκινητική πατρική έγνοια 
για τον πολυαγαπημένο και νεώτερο γιο της οικογένειας, τον Σπύρο.
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του. Έκλαιγε μόνος του, μακριά από τους άλλους για να μη τους 
λυπήση. Προπάντων έκλαιγε στα «Κάτω Καλυβάκια», εκεί που μας 
μεγάλωσε και μας ανέθρεψε, στο χώρο που εδέθηκε με την ευτυχία 
της οικογένειάς του, μια πραγματική ευτυχία. Εκεί μικρά μας ξά
πλωνε στο χώμα –ήμασταν 3 κορίτσια και 2 αγόρια– μπρούμυτα και 
μας έδειχνε τα χορτάρια, τα φυτά, τα ζουζούνια. Εκεί μάθαμε βο
τανική και μικροζωολογία: όλα τα ονόματα των φυτών και ζωυφίων 
του χωριού μου. Από κει μας έδειχνε τα γύρω μέρη και μας έμαθε τα 
βουνά της Ηπείρου και της Στερεάς. Τη νύχτα –πάντα γυρίζαμε νύ
χτα σπίτι το καλοκαίρι– μας γύριζε κατά τον ουρανό και μας έδειχνε 
τ’ αστέρια και τους αστερισμούς. Ήξερε σχεδόν όλους τους αστερι
σμούς και τα μεγαλύτερα αστέρια. Επίσης, μας έμαθε εκεί τους ανέ
μους και τα σημεία του ορίζοντος, όπως τα ξαίρουν οι ναυτικοί. Από 
κει, άλλα στην πλάτη κι άλλα στα χέρια, τα πιο μικρά, μας κατέβαζε 
στη θάλασσα κάτω από τα «Καλυβάκια», στο Κλήμα, που τη θεω
ρούσαμε δική μας –οικογενειακή– θαλάσσια περιοχή. Εκεί μας έμαθε 
να κολυμπάμε –εμένα από 45 χρονών–, να βγάζωμε πεταλίδες, ν’ 
ανεβαίνωμε και να κατεβαίνωμε τους βράχους.52 Μ’ ένα παλιοτού
φεκο μ’ έμαθε εμένα από το 1923 (ήμουν 13 χρονών) να κυνηγάω.

Ο πατέρας μου χαιρόταν τη μονήρη ζωή. Είχε από φυσικού 
του κάποια δειλία: μπόλι της παλιάς οικογενειακής φτώχειας. 
Έπαιζε καμιά φορά χαρτιά τις Κυριακές στα μαγαζιά του χωριού. 
Μ’ έμαθε και μένα όλα τα παιχνίδια, όσα ήξερε, και ήξαιρε πολ
λά.53 Άμα όμως παίζαμε, μαλώναμε. Φυσικά δεν έφταιγε εκείνος.

Το 1910 ο πατέρας μου παντρεύτηκε τη Νικολέττα54 του Γε

52.  Όσα εδώ περιγράφει ο Π. Γ. Ροντογιάννης για το πώς μεγάλωνε τα παιδιά 
του και τον ίδιο ο πατέρας του είναι τα ίδια με όσα, με την ίδια φροντίδα και περισσή 
στοργή, έκανε τη δεκαετία του ’50 και στις αρχές του ’60 στα ίδια μέρη ο ιστορικός 
μεγαλώνοντας τα δυο του παιδιά, τον Γιώργο και τον Σπύρο. Η περίοδος αυτή ήταν και 
για τον γράφοντα μοναδική και αξέχαστη.

53.  Στο σπίτι ο δάσκαλος Γ. Π. Ροντογιάννης, παρά την αναπηρία του, δίδαξε τον 
γράφοντα μερικά παιχνίδια με την τράπουλα, όχι όμως τα τεχνικά. Ήταν τα μόνα που 
δεχόταν να τον διδάξη ο παππούς του, αντιδρώντας σε κάθε άλλη προσπάθειά του, 
και έκανε πολλές, να τον διαπαιδαγωγήση. Η νεαρή ηλικία, η χαρά του παιχνιδιού και 
το φυσικό περιβάλλον του χωριού κατηύθυναν τον νεαρό εγγονό μακριά από το σπίτι. 
Τα δικαιολογημένα δε παράπονα του δασκάλου-παππού του, για τον οποίο ο γράφων 
διατηρεί πολύ ζωηρή και αγαθή ανάμνηση, ηχούν ακόμη στ’ αυτιά του.

54.  Γράφει σχετικώς ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο χειρόγραφό του Μερικές πληροφο
ρίες για τους προγόνους μου: «Ο από τη μάνα μου πάππος μου, Γεώργιος Σταματέ-
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ωργίου και της Ελένης Σταματέλλου, από τη φαμελιά των Κατσα
ντωναίων. Η μάνα μου ήταν τότε το μόνο παιδί που είχε απομείνει 
στην οικογένεια –και πήρε μια σχετικά αξιόλογη προίκα. Κοντά σ’ 
άλλα και το σπίτι στα Σταματελάτα που έχομε, και τα δυο μεγάλα 
λιοστάσια στα «Απάνω» και «Κάτω Καλυβάκια». Το τελευταίο 
το έχομε ακόμα. Το άλλο το πήρε προίκα η αδερφή μου Μελπο
μένη, που παντρεύτηκε το Γυμναστή Κώστα ΡοντογιάννηΖέππο.

Η μάνα μου ήταν αγράμματη. Ήταν όμως απίστευτα εργατι
κή και νοικοκυρεμένη. Ήταν τύπος νευρώδης. Συχνά ήταν πολύ 
επίμονη και κάποτε άδικη. Η στοργή που είχε για τα παιδιά της, 
αλλά και τους δικούς της όλους, ήταν απίστευτη. Μπορούσε να 
πέση στη φωτιά για χάρη των δικών της. Κοντά στ’ άλλα είχε και 
μια αξιόλογη «ιστορική μνήμη». Θυμόταν όσα παλιά είχε ακούσει, 
και ήξαιρε με ποιο τρόπο πέρασαν τα κτήματα του χωριού μου 
στους τωρινούς τους (ώς τον καιρό που ζούσε) νοικοκυραίους. 
Ήταν αλάνθαστη σ’ αυτό. Ήταν μάλλον μετρίου αναστήματος και 
λεπτή, αδύνατη και με πολύ λεπτά χαρακτηριστικά προσώπου. 

λος του Αντωνίου, γεννημένος το 1836, πέθανε στις 3.10.1924, ετών 88 περίπου. Ήταν 
αγαθός άνθρωπος, εργατικώτατος και άτυχος στη ζωή, γιατί είχε χάσει 6 (;) παιδιά 
ενόσω ζούσε και του έμεινε μόνο η μάνα μου. Αυτός προ πάντων φύτεψε αμπέλια κι 
έβαλε τις ελιές στα “Απάνω Καλυβάκια” και “Κάτω Καλυβάκια”, που μέρος πήρε η οι-
κογένειά του και μέρος οι οικογένειες των αδερφιών του Μήτσου (Αργανιά) και Πάνου 
(Νταλαμπάκου) κι έπειτα οι κόρες του προίκες και απέμεναν ακόμα και σε μας και 
στων απογόνων των αδελφών του τους απογόνους της φαμελιάς των Σταματελαίων-Κα-
τσα ντωναίων. Τον γνώρισα αρκετά κι έσκαψα μαζί του παιδάκι, κι άρχισα μαζί του το 
1924 να σκάβω μέσα στον κήπο, κάτω από το σπίτι μας στα Σταματελάτα τη στέρνα, 
που δε βγήκε όμως καλή. Ο Γιώργος Αντωνίου Σταματέλος παντρεύτηκε τη γιαγιά μου, 
Ελένη Σταματέλου, αδερφή του παπα-Λάζαρου Σταματέλου (†1919), ωραία γυναίκα, 
πολύ νεώτερή του, αλλά φτωχιά, που πέθανε την ημέρα του αγίου Ιωάννου του Βαπτι-
στή, μετά τα Φώτα, το 1931. Ο αδερφός του προπάππου μου Νικολάου Ροντογιάννη, 
με όνομα Παναγιώτης, υιός του Αποστόλου, πέθανε ετών 90 στις 26.7.1896 (Ληξιαρ-
χικό βιβλίο θανάτων του έτους 1896, πράξη 410). Απ’ αυτόν οι απόγονοί του λέγονται 
Παναγιωταίοι. Τα δυο παιδιά του παππού μου, αδέρφια της μάνας μου Νικολέττας, 
πέθαναν μεγάλα. Ο Σπυρίδων Γεωργίου Σταματέλος, τελειόφοιτος του Γυμνασίου Λευ-
κάδος, ετών 18, στις 28.12.1905 (Ληξιαρχικό βιβλίο θανάτων του 1905, πράξη 159). Από 
αυτόν ονομάστηκε ο αδερφός μου Σπύρος κι από τον δεύτερο ο γιος μου, οδοντίατρος 
Σπύρος Πάνου Ροντογιάννης (1948-). Η αδερφή της μάνας μου Αγαθή, σύζυγος Ιωάννου 
Σταματέλου του Πλάτωνος, της οικογένειας των Πλαταίων, πέθανε στις 20.3.1906 ετών 
30 (Ληξιαρχικό βιβλίο θανάτων του 1906, πράξη 45). Απ’ αυτήν ονομάστηκε η αδερφή 
του ιστορικού Αγαθή, σύζυγος Απόστολου Βρεττού, μάνα της Βούλας, των καθηγητών 
Σπύρου και Σοφίας Βρεττού και του ιατρού Ανδρέα Βρεττού».
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Ήταν γαλανή. Όταν είδα το κρανίο της, τη μέρα που θάψαμε τον 
πατέρα μου, είχα την εντύπωση πως ωραιότερο κρανίο δε μπορού
σε να γίνη. Υπόφερε πολύ από το στομάχι της χρόνια. Ίσως είχε 
κάποια νεύρωση ή πτώση. Πέθανε το 1954, 14 Σεπτεμβρίου, από 
καρκίνο του στομάχου. Είχε γεννηθή το 1881.

Ξαναγυρνώ στον πατέρα μου. Τον Αύγουστο του 195155 ο πα

55.  Το εγκεφαλικό (αιμορραγικό) περιστατικό στην πραγματικότητα συνέβη, βάσει 
μαρτυρίας της Αλίκης Π. Ροντογιάννη, τον Αύγουστο του 1950. Ήταν τότε που η τελευ-
ταία φιλοξένησε στον Αϊ-Γιάννη, για μία και μοναδική φορά, την αδελφή της Ελένη. Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και χρονολογημένη φωτογραφία της εποχής. 

Εικ. 1. Οι γονείς του Π. Γ. Ροντογιάννη, Γεώργιος και Νικολέττα, σε προχωρη-
μένη ηλικία. Φωτογραφία αχρονολόγητη (πριν το 1950).
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τέ ρας μου έπαθε ημιπληγία. Εγώ, η γυναίκα μου και τα μικρά, 
τότε, παιδιά μου παραθερίζαμε στον ΑϊΓιάννη. Ειδοποιηθήκαμε 
μεσάνυχτα. Ανεβήκαμε τον ανήφορο τρέχοντας. Ο πατέρας ήταν 
βαριά. Έμεινε σχεδόν σ’ αφασία ώς τον Φεβρουάριο του 1952. 
Δε συνήλθε ποτέ σωματικά. Το αριστερό πόδι και το χέρι του 
αχρηστεύτηκαν για πάντα. Στην αρχή τον βοηθούσαμε να φέρη 
καμιά βόλτα μέσα στο σπίτι. Ύστερα καθηλώθηκε ολότελα σε 
μια πολυθρόνα. Έμεινε στο χωριό ώς το 1955, που παντρεύτη
κε η δεύτερη αδερφή μου Σοφία. Ύστερα τον κατεβάσαμε στην 
πόλη κι έζησε μαζί με τη δική μου οικογένεια ώς το τέλος του 
1956, που μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, κοντά μου, η γυναίκα μου 
και τα παιδιά μου. Από την αρχή του 1957 τον πήρε σπίτι της 
η αδερφή μου Σοφία. Αυτή στάθηκε για τον ανάπηρο πατέρα 
μου όχι κόρη αλλά μάνα. Νομίζω πως σπάνια συνέβηκε τέτοιο 
πράγμα, να παρατήση μια γυναίκα τα πάντα για να δοθή στην 

Εικ. 2. Μάιος 1954. Οι γονείς του Π. Γ. Ροντογιάννη μπροστά από το πατρι-
κό του σπίτι στους Τσουκαλάδες Λευκάδος. Διακρίνεται η αριστερή ημιπλη-
γία του δασκάλου Γεωργίου. Η Νικολέττα απεβίωσε λίγους μήνες αργότερα 
(14 Σεπτεμβρίου 1954).
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περιποίηση του ανάπηρου πατέρα της. Ήταν δουλειά που μόνο 
η αγάπη μπορεί να δικαιολογήση. Από την πλευρά αυτή ο πατέ
ρας μου στάθηκε ευτυχής. Είχε στοργή, περιποίηση, βαθύτατη 
αγά πη. Κι αυτά μόνο τον κράτησαν στη ζωή άλλα δέκα χρόνια. 
Πέ θανε στις 8:15 π.μ. της 15ης Νοεμβρίου 1967, μέρα Τετάρτη 
στην πόλη, στο σπίτι της αδερφής μου Σοφίας, και κηδεύτηκε 
την ίδια μέρα στις 3 το απόγευμα στο χωριό μας. Διατηρούσε ώς 
την τελευταία στιγμή τις αισθήσεις του και το λογικό του. Στις 6 
το πρωί της Τετάρτης, που έφτασα στη Λευκάδα από την Αθήνα, 
όπου υπηρετούσα, τον βρήκα με σώας τας φρένας του και του 
’δωσα μια στερνή χαρά. Ο πατέρας μου ήταν υψηλού αναστήμα
τος, 1.82 μ. Eυκίνητος και νευρώδης. Είχε μακριά πόδια και χέ
ρια. Ήταν άντρας όμορφος, μελαχρινός με ωραία μεγάλα μαύρα 
μάτια, σγουρά μαλλιά, που διατηρήθηκαν ώς το τέλος. Έγερνε 
ελαφρά το κεφάλι προς τον αριστερό ώμο. Είχε κάπως μεγάλη 
μύτη. Ήταν οικογενειακό από τη μάνα του αυτό. Αγαπούσε τη 
γυμναστική και τον αθλητισμό. Γύρω στο 1910 ήταν ο καλλίτε
ρος «ρίπτης», «λιθαριτζής» της Λευκάδος. Το 1906 έριξε δίσκο 
κανονικό 36,70 μ. χωρίς στροφή. Εξακολουθούσε να ρίχνη το 
λιθάρι καλά ώς το 1930, που συναγωνιζόμουνα μαζί του. Ήταν 
τότε 50 χρονών. Αγαπούσε τη θάλασσα και τον περίπατο. Ήταν 
ιδιαιτέρως ευφυής. Είχε σπουδαία κρίση και εύκολη και σταθερή 
μνήμη. Η επαγγελματική του ευσυνειδησία ήταν παραδειγματική. 
Δεν έλειπε ποτέ από τη δουλειά του. Αγαπούσε τα παιδιά του 
σχολειού του σα δικά του. Σ’ αυτό τον καταλαβαίνω πολύ κα
λά.56 Μια φορά, παιδάκι, τον ρώτησα γιατί δε μου έβαλε 6 στο 
ενδεικτικό (ήταν το άριστα). Και μου απάντησε: «μπορεί να κά
νης για 6 αλλά δυο άλλοι είναι καλλίτεροι και δε μπορώ να τους 
βάλω μεγαλύτερο βαθμό. Γι’ αυτό κατεβάζω λίγο το δικό σου». 
Όπου δίδαξε άφησε εποχή. Άκουσα το 1960 στην Εγκλουβή έναν, 
που δε με γνώριζε, να λέη μέσα στο καφενείο του χωριού σ’ έναν 
άλλον με τον οποίον λογομαχούσε: «εγώ τα γράμματα τα ’μαθα 
από Ροντογιάννη και δε με γελάς εσύ». Χωρίς άλλο στον καιρό 
του στάθηκε ο καλλίτερος δάσκαλος της Λευκάδος. Είχε κλίση 

56.  Φυσικώ τω λόγω, αφού και ο ίδιος ο Π. Γ. Ροντογιάννης αντιμετώπιζε την επαγ-
γελματική του δραστηριότητα με τη μέγιστη δυνατή ευσυνειδησία και αφοσίωση, και 
αγαπούσε τους μαθητές του σαν παιδιά του (βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχό-
λια», ό.π., σ. 157-159).
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στη γλωσσολογία. Αν σπούδαζε, θα γινόταν εξαίρετος κλασικός 
φιλόλογος. Θυμόταν όλα τα κείμενα που είχε διαβάσει. Μετέφρα
ζε άνετα Όμηρο και Θουκυδίδη. Δεν ήταν πολύ φιλομαθής. Ήταν 
και πολύ ανοικοκύρευτος. Δεν είχε φιλοδοξίες ν’ ανεβή: ο κύκλος 
του μικρού χωριού του έφτανε. Δεν ήταν εύθυμος τύπος. Ήταν 
σοβαρός. Τα ’παιρνε και όλα στα σοβαρά. Γι’ αυτό και πολύ 
στενοχωριόταν. Συχνά ήταν ευέξαπτος. Ενώ σα δάσκαλος ήταν 
πολύ υπομονετικός. Το καλό φαγητό του άρεσε.

Η φαμελιά του πατέρα μου ήταν ευφυής, αλλά δεν είχε πρα
κτικό πνεύμα. Τ’ αδέρφια57 του πατέρα μου, Φίλιππος και Θω
μάς, ήταν οξυνούστατοι. Ο Θωμάς έγραψε και ποιήματα.58 Στιχο
πλοκούσε και ο παππούλης τους, ο Νικολάρας. Τη διάθεση αυτή 
την κληρονόμησα κι εγώ.59

Ο πατέρας μου ήταν της κλάσεως του 1902. Εστρατεύτηκε και 
το 191213, αλλά δεν πήρε μέρος σε μάχες. Υπηρέτησε σα στρα
τιώτης και το 1915. Απόχτησε 5 παιδιά.60 Τον Πάνο (γεν νήθηκε 
στις 20.6.1911, της Φανερωμένης [και απεβίωσε στις 26.12.1996]), 

57.  Ο δάσκαλος Γ. Π. Ροντογιάννης είχε και μία αδελφή, την Παγώνα, που πα-
ντρεύτηκε τον Αργύρη Χέλμη και έζησε στην Περατιά της Ακαρνανίας. Παιδιά της ήταν 
ο Δημήτρης, ο Γιάννης, η Καλλιόπη και ο Αντώνης, που νέος, 27 ετών, πέθανε (το 1927) 
από πνευμονία. Για τον τελευταίο, που ήταν λεβέντης και τραγουδιστής, ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης του αφιέρωσε ποίημα (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Ποιήματα, Αθήνα 1995, σ. 42).

58.  Ποιήματα του Θωμά Ροντογιάννη έχουν δημοσιευτεί στις εφημερίδες Τσουκα
λαδιώτικα, (φ. 73, 74 και 75 του 2002 και φ. 76 και 78 του 2003) και Λευκαδίτικη Πνοή 
(φ. 77 του 2001). Ο γράφων διατηρεί στο αρχείο του σημαντικό μέρος των ποιημάτων 
του Θωμά Ροντογιάννη σε φωτοτυπία. Το συνολικό ποιητικό έργο του Θωμά βρίσκεται 
στην Χαραμόγλειο Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη, στην οποία το παρέδωσε ο γιος του 
Θεοδόσης.

59.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Ποιήματα, Αθήναι 1995, και του ίδιου, Αισχύλου, Προμη
θέας δεσμώτης, έμμετρη μεταγλώττιση που ολοκληρώθηκε το 1938 και κυκλοφόρησε 
εκτός εμπορίου, σε 50 αντίτυπα, το 1996 στην Αθήνα.

60.  Γράφει σχετικώς ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο χειρόγραφό του Μερικές πληροφορίες 
για τους προγόνους μου: «Η οικογένεια του πατέρα μου μετά το γάμο του εγκαταστά-
θηκε στο σπίτι του παππού μου, Γεωργίου Αντων. Σταματέλου, όπου γεννηθήκαμε όλα 
τα παιδιά. Το σπίτι αυτό, όχι σε καλή πια κατάσταση, υπάρχει. Μπορεί να το επισκευά-
σω (14.2.1984)». Το σπίτι αυτό άρχισε να επισκευάζεται εκ βάθρων από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’90 και πρόσφατα (2003) επισκευάσθηκε πλήρως. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
δεν ευτύχησε, λόγω του θανάτου του στις 24.12.1996, να το δη και πάλι κατοικήσιμο. 
Στην οικία αυτή θα συγκεντρωθή το αρχείο του, σημαντικό μέρος της βιβλιοθήκης του και 
προσωπικά αντικείμενα του ιδίου, των αδελφών του και των γονέων του. Θα διατηρηθή 
δε ως η «Οικία Πάνου Γ. Ροντογιάννη, φιλολόγου-ιστορικού, 1911-1996».
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την Αγαθή (γεννήθηκε στις 19.2.1912, τη μέρα που λευτερώθηκαν 
τα Γιάννενα [και απεβίωσε στις 10.12.2010]), το Σπύρο (γεννήθη
κε μέρα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 1915 και σκοτώθηκε στις 24.12. 
1943), τη Σοφία (γεννήθηκε στις 16 (;) Απριλίου 1917 [και απε-
βίω σε στις 26.9.1989] και τη Μέλπω (γεννήθηκε τον Ιούλιο του 
1919) [και απεβίωσε 29.1.2013]). 

Χαλάνδρι 19.11.1967. Πάνος Γ. Ροντογιάννης, Γυμνασιάρχης.

Σχετικά, τώρα, με τους Ροντογιανναίους, που αποτελούν μια από 
τις τρεις μεγαλύτερες φάρες του χωριού των Τσουκαλάδων61 και ειδι-
κώτερα μ’ αυτούς που αποτελούν τους προγόνους του Π. Γ. Ροντογιάν-

61.  Οι άλλες δύο είναι οι Σταματελαίοι και οι Βεργιναίοι.

Εικ. 3. Η μάνα του Π. Γ. Ροντογιάννη, Νικολέττα (καθιστή), από αριστερά οι αδελ-
φές του Μέλπω και Αγαθή, η πρώτη του εξαδέλφη Λάμπρω (σύζυγος Νικολάκη 
Ροντογιάννη-Παναγιωτάκια) και η αδελφή του Σοφία, έξω από το πατρικό σπί-
τι στους Τσουκαλάδες Λευκάδος. Φωτογραφία αχρονολόγητη (πιθανώς 1938).
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νη, αρκετές πληροφορίες δίνει 
σχετικώς ο ίδιος ο ιστορικός.62 
Φαίνεται ότι στους Τσουκαλά-
δες Ροντογιανναίοι κατέβαιναν 
μαζί με Σταματελαίους από τον 
Κάβαλλο Σφακιωτών (Λευκά-
δος), όπου ήταν η πρώτη τους 
περί το 1700-1750 εγκατάστα-
ση στο νησί. Ροντογιανναίοι και 
Σταματελαίοι, μολονότι συγκα-
τοικούσαν στο χωριό αυτό, δεν 
φαίνεται να είχαν συγγένεια 
ρίζας, πιθανόν δε είχαν και δια-
φορετική προέλευση.63 Η μετοί-
κηση, πάλι, ίσως λίγο μετά το 
1600, της οικογένειας Ροντογιάν-
νη στον Κάβαλλο από το Ζαγό-
ρι της Ηπείρου μένει, κα τά τον 
Π. Γ. Ροντογιάννη, μια συζητή-
σιμη υπόθεση.

Το γενεαλογικό δέντρο του 
Π. Γ. Ροντογιάννη παρατίθεται 
αμέσως παρακάτω:64 

62.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Τα ιστορικά του χωριού Τσουκαλάδες Λευκάδος, έκδοση του 
Συλλόγου Τσουκαλαδιωτών Αθηνών, Αθήνα 1988, σ. 39.

63.  Όπως ο Π. Γ. Ροντογιάννης σημειώνει σχετικώς (βλ. στο ίδιο, σ. 39), Ροντογιαν-
ναίοι και Σταματελαίοι «[...] μολονότι έζησαν και ζουν [στους Τσουκαλάδες] τρεις, όσο 
ξαίρομε αιώνες μαζί και παρά τις επιμειξίες μεταξύ των οικογενειών τους, έχουν αρκετά 
διαφορετική ψυχολογία. Οι Σταματελαίοι αστειεύονται, είναι πρόσχαροι, ανοιχτότεροι. 
Οι Ροντογιανναίοι είναι πιο σοβαροί, σκεφτικοί, πάντα ήθελαν έναν πρώτο, έναν αρχηγό. 
Αν θυμάμαι καλά οι παλιότεροι Σταματελαίοι τους έλεγαν “μονόματους”, όχι πως είχαν 
ένα μάτι, αλλά πως έβλεπαν όλοι προς το ίδιο και με τον ίδιο τρόπο, “μονόχνωτοι” σα 
να πης. Οι ψυχολογικές διαφορές πραγματικά ήταν φανερές παλιότερα περισσότερο». 
Τη διαφορετική καταγωγή των Ροντογιανναίων από εκείνη των Σταματελαίων δείχνουν 
και οι διαφορές τους στην απασχόληση. Όπως, μάλιστα, σημειώνει ο ιστορικός, «[...] οι 
Ροντογιανναίοι δεν ήταν μόνο γεωργοί, αλλά κατά ένα μέρος τους κτηνοτρόφοι».

64.  Την επεξεργασία του γενεαλογικού δέντρου του Π. Γ. Ροντογιάννη έκαμε ο 
δάσκαλος Λάμπρος Σ. Βρεττός [βλ. σχετικώς Αφιέρωμα Πάνος Γ. Ροντογιάννης – Ο 
σύγχρονος ιστορικός της Λευκάδας, ειδική έκδοση του περ. Νήρικος του Συλλόγου 
Λευκαδίων Πάτρας «Η Φανερωμένη» (Οκτώβριος 1997), σ. 73].

Εικ. 4. Ο δάσκαλος Σπύρος Γ. Ροντο-
γιάννης-Μελάς (1915-1943), ο νεώτε-
ρος από τα αδέλφια του Π. Γ. Ροντο-
γιάννη.
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Σχήμα 1. Το γενεαλογικό δέντρο του Π. Γ. Ροντογιάννη, όπως αποτυπώθηκε από τον 
δάσκαλο Λάμπρο Σ. Βρεττό (1997), με μικρές τροποποιήσεις (2012) από τον Πάνο 
Γ. Ροντογιάννη, εγγονό του φιλολόγου-ιστορικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (1916-1934)

Ι. Η στοιχειώδης και μέση εκπαίδευσή του (19161928)

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης έλαβε τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση στη Λευ-
κάδα. Στο Δημοτικό είχε πάντα δάσκαλο τον πατέρα του, τον Γεώρ γιο 
Π. Ροντογιάννη65 (Εικ. 5), ο οποίος στην εποχή του ήταν άριστος και, 
κατά την άποψη του ιδίου του εκπαιδευομένου, ο καλλίτερος τότε δά-
σκαλος στο νησί.66

Ο γαλλομαθής δάσκαλος Γ. Π. Ροντογιάννης (1881-1967) ήταν αρι-
στούχος απόφοιτος του Διδασκαλείου Κερκύρας (1899-1901). Ήταν άτο-
μο σοβαρό, ιδιαιτέρως ευφυές, διέθετε σπουδαία κρίση και οξεία και 
σταθερή μνήμη. Είχε κλίση στη γλωσσομάθεια, μετέφραζε άνετα Όμηρο 
και Θουκυδίδη, και διακρινόταν για την παραδειγματική επαγγελματι-
κή του ευσυνειδησία, εργατικότητα, συνέπεια και επάρκεια. Αγαπούσε 
τα παιδιά του σχολείου σαν δικά του. Όπου δίδαξε άφησε εποχή. Αυτόν 
ακολουθούσε και ο Π. Γ. Ροντογιάννης από πολύ νωρίς στις μεταθέσεις 
του στα χωριά της ορεινής Λευκάδος, όπου εκείνος δίδασκε και από 
τον οποίο έλαβε με περισσή φροντίδα τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Στην 
αρχή στο χωριό Αλέξανδρος,67 στο Δημοτικό σχολείο του οποίου ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης ολοκλήρωσε την Α΄ και Β΄ τάξη (1916-1918). Αργότερα, το 
1920-21, ολοκλήρωσε στην Καρυά68 την Ε΄ τάξη, τελειώνοντας τις βασι-
κές του σπουδές, ο διπλός σκοπός των οποίων ήταν «[...] η στοιχει ώδης 

65.  Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο δάσκαλος Γεώργιος 
Π. Ροντογιάννης», ό.π., σ. 165-201.

66.  Στο ίδιο, σ. 175-176.
67.  Ο δάσκαλος Γεώργιος Π. Ροντογιάννης υπηρέτησε στο Δημοτικό σχολείο του 

Αλέξανδρου πρώτη φορά από το 1902 ώς το 1910. Επανήλθε σ’ αυτό από το 1915 ώς τον 
Αύγουστο του 1918 (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα, ό.π., σ. 308). 

68.  Ο δάσκαλος Γ. Π. Ροντογιάννης μετά τον Αύγουστο του 1918 μετατέθηκε από 
το σχολείο του Αλέξανδρου στο Σχολείο Αρρένων της Καρυάς ώς το θέρος του 1921 (βλ. 
Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα, ό.π., σ. 319).
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προπαρασκευή των μαθητών για τη ζωή και η παροχή σ’ αυτούς των 
απαραιτήτων προς μόρφωσιν χρηστού πολίτου στοιχείων».69 

Από την αγωγή που μικρός έλαβε στο οικογενειακό του περιβάλλον, 
κυρίως όμως στο Δημοτικό, ο Π. Γ. Ροντογιάννης απέκτησε, μεταξύ 
άλλων, και ορισμένες από τις αρετές που από νεαρή ακόμη ηλικία τον 
διέκριναν, όπως ήταν η καλοσύνη, η εργατικότητα, η υπευθυνότητα και 
η φρόνηση, η ικανότητα να ολοκληρώνη με ακρίβεια κάθε του ενέργεια, 
να διατηρή σταθερή την προσοχή του και να συγκεντρώνη, ακόμα και 
σε δύσκολες συνθήκες, τη σκέψη του, τη μεγάλη του ευαισθησία και τη 
διορατικότητά του, τη συνήθη σιγή του και το λακωνικό και ακριβές 

69.  Χ. Λέφα, Ιστορία της εκπαιδεύσεως, ό.π., σ. 15-16.

Εικ. 5. Φωτογραφία αχρονολόγητη. Ο δάσκαλος Γεώργιος Π. Ροντογιάννης εν 
μέσω μα θητών και μαθητριών του σε κάποιο σχολείο της Λευκάδος, που δεν 
κατονομάζεται. Βά σει της όψης του Γ. Π. Ροντογιάννη, η φωτογραφία πρέπει 
να ελήφθη μεταξύ 1923 και αρκετά πριν το 1932. Ευδιάκριτη η σοβαρότητα 
δασκάλου και μαθητών. Με θάρρος, χωρίς φόβο, αντικρίζουν τα παιδιά τον 
φακό. Γαλήνια η εικόνα του παιδαγωγού. 
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των απαντήσεών του, τη γενναιότητά του, το πνεύμα της δικαιοσύνης, 
τον αυτοέλεγχο και αυτοσυγκράτηση, την έντονη κοινωνικότητα και 
την εκ μέρους του έλλειψη απληστίας, αυταρχικότητας, υπεροψίας και 
εγωισμού, την αφοσίωσή του στην εκτέλεση των βασικών καθηκόντων 
του, όπως η συνεχής φροντίδα όχι μόνο της οικογένειάς του αλλά και 
συγγενών και φίλων του, και η εθελοντική προσφορά στην κοινωνία 
έργου, απόρροια της συνειδητοποιήσεως και αποδοχής εκ μέρους του, 
από πολύ ενωρίς, του ρόλου του ενεργού πολίτη. 

Από την άλλη, πάλι, θα πρέπη να επισημάνουμε πως ο ίδιος ως 
νέος δεν απέκτησε τη συνήθεια της συστηματικής σωματικής (αθλητι-
κής) δραστηριότητας, παρ’ ότι ο πατέρας του και δάσκαλός του, πολύ 
κα λός «λιθαριτζής» και δισκοβόλος, μα πάνω απ’ όλα ο συγχωριανός, 
λί γο μεγαλύτερός του ηλικιακά (1908-1973), κορυφαίος Έλληνας και 
Βαλ κάνιος σφαιροβόλος και δισκοβόλος, ο Ηλίας Βεργίνης,70 του έδιναν 
καλό σχετικό παράδειγμα.71 Ούτε και ως μαθητής είχε εκπαιδευθή στη 
σωματική αγωγή στο σχολείο. Eγνώριζε, βεβαίως, καλά,72 όπως στη 
συνέχεια θα δούμε,73 τη σημασία της σωματικής αγωγής στην κανονική 
ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, όπως και την απόκτηση χρή-
σιμων εκ μέρους τους συνηθειών για την επιτυχή αργότερα κοινωνική 
τους ένταξη και εν τέλει για να βιώσουν μια απολαυστική ζωή (το ευ 
ζην). Εντούτοις, ο ίδιος, ως ενήλικος, απέφευγε να γυμνάζεται. Μάλι-
στα, έδινε την εντύπωση σε κάθε του ενέργεια ότι υιοθετούσε ως αρχή 
την πραγματοποίηση της ελάχιστης δυνατής σωματικής προσπάθειας. 
Ίσως αυτή η έλλειψη εκγυμνάσεως συνέτεινε στην εκδήλωση, σε προ-
χωρημένη ηλικία, ορισμένων σοβαρών προβλημάτων υγείας. Γνώριζε, 
επίσης, καλά και τη σημασία της αθλήσεως για την ανάπτυξη στον νέο, 
στον μετέπειτα καλό και χρηστό πολίτη, χρήσιμων συνηθειών, όπως η 
αποδοχή, ως αναγκαίας, της μακρόχρονης και εξαντλητικής74 ακόμη 

70.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο Ηλίας Βεργίνης, όπως τον είδε ένας επίδοξος συνεχιστής 
του», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 44, Σεπτ. – Οκτώβριος 1996, σ. 4-5.

71.  Το παράδειγμά τους ακολούθησαν ο γράφων και ο αδελφός του Σπύρος.
72.  Σπουδάζοντας και μελετώντας σχετικώς κυρίως αρχαίους συγγραφείς. Επί του 

θέ ματος ενδεικτικώς αναφέρουμε: Πλάτωνος, Πρωταγόρας, όπου γίνεται λόγος ότι στα 
τό τε σχολεία τα παιδιά, πέραν της ηθικής αγωγής, μάθαιναν μουσική, «τα γράμματα» 
και γυμνάζονταν, και Ιωάννη Χρυσάφη, Η Γυμναστική των αρχαίων, έκδοση Εθνικής 
Ακα δημίας Σωματικής Αγωγής, Αθήναι 1965 (ανατύπωση). 

73.  Βλ. σχετικώς στις προσφωνήσεις του ιδίου προς τους μαθητές των Γυμνασίων 
Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας και Αρρένων ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αθηνών στις σχολικές επιδείξεις. 

74.  Κάτι που ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν υιοθετούσε και δεν συνηγορούσε σχετικώς.
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προσπάθειας για αυτοβελτίωση και αρίστευση, η επιδίωξη της έντιμης 
άμιλλας, η απόκτηση πνεύματος συνεργασίας και υπακοής, η καλλιέρ-
γεια της πειθαρχίας, ο σεβασμός σε κανονισμούς και κανόνες, η υπο-
χρέωση αντιμετωπίσεως του αντιπάλου με σεβασμό και εκτίμηση, η 
εγκαρτέρηση στην περίπτωση αποτυχίας, η επιμονή στην επίτευξη του 
στόχου και η μοναδική, σε συνθήκες ειρήνης, ευκαιρία για τον μέσο 
άνθρωπο να έχη επίγνωση των σωματικών, ψυχικών και νοητικών του 
δυνατοτήτων και των ορίων του. Γι’ αυτό και ενθάρρυνε την αθλητική 
ενασχόληση και των γιων του. Μολονότι, πάλι, ο ίδιος δεν είχε ως νέος 
την εμπειρία της συμμετοχής σε οργανωμένες κοινωνικές ομάδες, όπως 
π.χ. οι Πρόσκοποι και οι Οδηγοί, τόσο χρήσιμων για την εκπαίδευση 
του χαρακτήρα του νέου, εντούτοις και εδώ ενθάρρυνε σχετικώς τα 
παιδιά του.75

Μετά το Δημοτικό, ο Π. Γ. Ροντογιάννης φοίτησε, από το 1921 ώς 
το θέρος του 1924, στην Α΄,76 Β΄,77 και Γ΄78 αντίστοιχα τάξη, στο τριετούς 
διάρ κειας Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο) στην πόλη της Λευκάδος. 
Στο Σχολαρχείο σημειώνεται ο θεωρητικός-κλασικός χαρακτήρας79 των 
σπου δών του, με κυριαρχία των φιλολογικών μαθημάτων (διδασκαλία 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και γραμματείας), κύριος σκοπός του 
οποίου ήταν η προετοιμασία των μαθητών για το Γυμνάσιο.80 Σχολάρ-
χης ήταν τότε ο αρχιμανδρίτης Θεοφάνης Κατωπόδης (1917-1927)81 και 

75.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης ενέγραψε και τα δυο του παιδιά, όσο αυτά φοιτούσαν στο 
Δημοτικό στη Λευκάδα, στις ομάδες των Λυκόπουλων Λευκάδος.

76.  Οι βαθμοί του τη χρονιά αυτή ήταν: Θρησκευτικά 6, Ελληνικά 7, Μαθηματικά 6, 
Ιστορία 5, Γεωγραφία 8, Φυσική 7 και γενικός βαθμός 7 (καλώς). Τους βαθμούς αυτούς 
και εκείνους των επόμενων τάξεων στο Ελληνικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο μας διέθεσε 
ευγενώς ο κ. Δημήτρης Σ. Τσερές.

77.  Οι βαθμοί του τη χρονιά αυτή ήταν: Θρησκευτικά 7, Ελληνικά 8, Μαθηματικά 7, 
Γαλλικά 9, Ιστορία 6, Γεωγραφία 8, Φυσική 9 και γενικός βαθμός 8 (λίαν καλώς).

78.  Οι βαθμοί του τη χρονιά αυτή ήταν: Θρησκευτικά 6, Ελληνικά 6, Νέα Ελληνικά 5, 
Μαθηματικά 6, Γαλλικά 6, Ιστορία 6, Γεωγραφία 7, Φυσική 7 και γενικός βαθμός 6 (καλώς).

79.  Δ. Σ. Τσερέ, Η Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα (18291929), Ιστορικό Αρχείο 
Ελληνικής Νεολαίας, αρ. 43, Αθήνα 2006, σ. 56.

80.  Χ. Γ. Χαρίτου, Όψεις εκπαιδευτικής και τοπικής ιστορίας, ό.π., σ. 107. Δευ-
τερευόντως προετοίμαζαν τους μαθητές και για τις ανάγκες της ζωής –για όσα παιδιά 
δεν ήθελαν να πάνε στο Γυμνάσιο– και για τις απαιτήσεις κάποιας θέσεως που δεν θα 
χρειαζόταν προσόντα παιδείας γυμνασιακής (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη 
Λευκάδα, ό.π., σ. 346).

81.  Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2002, 
σ. 162-164 (Δ. Σ. Τσερές).

1. Prol_Kef.1-6.indd   60 18/4/2021   1:10:50 μμ



Ι. Η στοιχειώδης και μέση (1916-1928) 61

φιλόλογοι καθηγητές του οι Αθανάσιος Σολδάτος82 και Θεοδόσιος Στα-
ματέλλος.83 Μαθηματικό είχε τον Πάνο Νικόδημο και φυσικό τον Γε-
ράσιμο Ανεμογιάννη. Έχοντας υπ’ όψιν την κατοπινή του πορεία και 
γνωρίζοντας τις δυνατότητές του, ως πιθανή εξήγηση της ασταθούς και 
μέτριας, έως καλής, αποδόσεώς του στα διάφορα μαθήματα, θεωρούμε 
ως αιτία την έλλειψη από το συνεσταλμένο χωριατόπαιδο του «αέρα» 
που έχουν συνήθως τα παιδιά στην πόλη. 

Ακολούθησε η φοίτησή του, από το φθινόπωρο του 1924 ώς το θέ-
ρος του 1928, στην Α΄,84 Β΄,85 Γ΄86 και Δ΄87 αντίστοιχα τάξη στο επίσης 
θεωρητικού-κλασικού προσανατολισμού τετρατάξιο Γυμνάσιο88 στην 
πόλη της Λευκάδος, όπου και εκεί κυρίαρχη ήταν τότε η παρουσία 
των φιλολόγων, οι οποίοι δίδασκαν στο Γυμνάσιο Αρχαία Ελληνικά, 
Ιστορία, Φιλοσοφικά, και Λατινικά. Ο χρόνος δε της διδασκαλίας των 
μαθημάτων αυτών, το 1929, υπερέβαινε το 50% του συνολικού χρόνου 
διδασκαλίας όλων των μαθημάτων ανά εβδομάδα.89 Ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης στο Γυμνάσιο διδάχθηκε με επιτυχία –πλην των Γαλλικών– και τα 
Λατινικά, στα οποία λίγο αργότερα αρίστευε ήδη από το πρώτο έτος 

82.  Ο Αθανάσιος Σολδάτος υπηρέτησε στο Σχολαρχείο ως καθηγητής από το 1917 
ώς το 1929. Προήχθη σε σχολάρχη το 1929-30. Από το 1930 ώς το 1947 υπηρέτησε ως 
καθηγητής στο Γυμνάσιο Λευκάδος. Το 1945-46 υπηρέτησε στο σχολείο αυτό ως «γυ-
μνασιαρχών» (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα, ό.π., σ. 372 και 370).

83.  Ο Θεοδόσιος Σταματέλλος υπηρέτησε στο Σχολαρχείο ως καθηγητής από το 
1923 ώς το 1928. Προήχθη σε σχολάρχη το 1928-29. Από το 1930-31 ώς το 1941 ήταν 
κα θηγητής στο Γυμνάσιο Λευκάδος. Από το 1941 διευθυντής του Γυμνασίου, υποδιευθυ-
ντής «γυμνασιαρχών» το 1945-46 και γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Λευκάδος από το 
1952 ώς το 1959 (Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα, ό.π., σ. 370, 372).

84.  Οι βαθμοί του τη χρονιά αυτή ήταν: Ελληνικά 8, Λατινικά 8, Μαθηματικά 6, 
Θρησκευτικά 7, Γαλλικά 6, Ιστορία 7, Νέα Ελληνικά 6, Φυσική Ιστορία 7, και γενικός 
βαθ μός 7 (καλώς).

85.  Οι βαθμοί του τη χρονιά αυτή ήταν: Ελληνικά 7, Λατινικά 7, Μαθηματικά 7, 
Θρησκευτικά 8, Γαλλικά 7, Ιστορία 8, Νέα Ελληνικά 6, Φυσική Ιστορία 6, και γενικός 
βαθμός 7 (καλώς).

86.  Οι βαθμοί του τη χρονιά αυτή ήταν: Ελληνικά 7, Λατινικά 6, Μαθηματικά 6, 
Θρησκευτικά 7, Γαλλικά 7, Ιστορία 8, Νέα Ελληνικά 6, Φυσικά 7, Φιλοσοφικά 8, και 
γενικός βαθμός 7 (καλώς).

87.  Οι βαθμοί του τη χρονιά αυτή ήταν: Ελληνικά 8, Λατινικά 8, Μαθηματικά 7, 
Θρησκευτικά 8, Γαλλικά 7, Ιστορία 8, Νέα Ελληνικά 8, Φυσικά 7, Φιλοσοφικά 8, Κοσμο-
γραφία 7, και γενικός βαθμός 7 6/10 (λίαν καλώς). 

88.  Δ. Σ. Τσερέ, Η Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα, ό.π., σ. 53.
89.  Στο ίδιο, σ. 53. 
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των σπουδών του στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (βλ. πιο κάτω). Συνέ-
βαλε σ’ αυτό και η κλίση του προς την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Στην 
τελευταία τάξη του Γυμνασίου είναι φανερή η βελτίωσή του σ’ όλα τα 
φιλολογικά μαθήματα, η οποία συνδέεται πιθανότατα με την ειλημμένη 
τότε απόφασή του να σπουδάση φιλόλογος. 

Γυμνασιάρχης του ήταν ο «αξιομνημόνευτος»,90 κατά τον Π. Γ. Ρο-
ντογιάννη, φιλόλογος Κωνσταντίνος Γουρζής, πιθανόν εμπνευστής του 
για να ακολουθήση τη φιλολογία. Φιλολόγους καθηγητές είχε επίσης 
τους Δημοσθένη Κουνιάκη,91 Ιωάννη Σταματέλο92 και Νικόλαο Δευτε-
ραίο.93 Μαθηματικό είχε τον Γεράσιμο Μαυροκέφαλο, φυσικό τον Άγ-
γελο Βλάχο, θεολόγο τον Σπυρίδωνα Τρανό και καθηγητή των Γαλλι-
κών τον Αναστάσιο Μανούδη94 (1924-1938). Συμμαθητές του Π. Γ. 
Ρο ντογιάννη στο Γυμνάσιο ήταν, μεταξύ άλλων και οι: Κωνσταντίνος 
Σε ρεπίσος, μετέπειτα δικηγόρος και βουλευτής Λευκάδος (1974-1977), 
Επα μεινώνδας Κ. Σταματέλος, μετέπειτα ιατρός (μικροβιολόγος), υπο-
στράτηγος Υγειονομικού και αδελφός του φιλολόγου καθηγητή και 
αργότερα επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ιωάννη Κ. Σταματέλου, 
Αθανάσιος Νικ. Τσιρίμπασης, μετέπειτα βιβλιοπώλης, Σπυρίδων Α. 
Κονδυλάτος, μετέπειτα δικηγόρος, Βασίλειος Ν. Παπαγαλάνης, μετέ-

90.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 152). Ο εκ Κατούνας κατα-
γόμενος Κ. Γουρζής υπήρξε γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Λευκάδος πριν από τον Μάιο 
του 1922 έως και τον θάνατό του, τον Μάιο του 1934 (Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση 
στη Λευκάδα, ό.π., σ. 370).

91.  Ο καταγόμενος από του Πρεμεντινού Σφακιωτών Λευκάδος φιλόλογος Δημο-
σθένης Κουνιάκης υπηρέτησε ως καθηγητής στο Γυμνάσιο Λευκάδος από το σχολικό 
έτος 1923-24 έως το 1938 (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα, ό.π., 
σ. 370). Όταν ο Π. Γ. Ροντογιάννης εγγράφεται στο Γυμνάσιο, ο Δημ. Κουνιάκης ήταν 
πρωτοδιορισμένος εκεί. Για τον Δ. Κουνιάκη βλ. ακόμη Ν. Σολδάτου, «Δάσκαλοι που 
έμειναν στη μνήμη και στην καρδιά μας», Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, ό.π., σ. 
21-24 και στο αφιέρωμα της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Δημοσθένης Α. Κουνιά
κης 18901976, Αθήνα 2006, σ. 1-75.

92.  Πρόκειται για τον μετέπειτα γενικό επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύσεως στο Γυ-
μνάσιο Λευκάδος, που υπηρέτησε από 12.9.1923 έως 12.8.1924 (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, 
Η εκπαίδευση στη Λευκάδα, ό.π., σ. 370).

93.  Ο καταγόμενος από την Ιθάκη φιλόλογος Ν. Δευτεραίος υπήρξε καθηγητής στο 
Γυμνάσιο Λευκάδος από το σχολικό έτος 1924-25 έως το 1926-27 (βλ. Π. Γ. Ροντογιάν-
νη, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα, ό.π., σ. 370).

94.  Δ. Σ. Τσερέ, «Δάσκαλοι του Προκαταρκτικού Σχολείου Λευκάδος 1806-1825. 
Καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος 1829-1960. Δάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου 
Λευκάδος 1866-1929. Κατάλογοι και Ευρετήρια», ό.π., σ. 111-117.
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πειτα συμβολαιογράφος, Δημήτριος Χ. Μαλακάσης, μετέπειτα δάσκα-
λος (και του γράφοντος) και Νικόλαος Γ. Σβορώνος, μετέπειτα Διευ-
θυντής Σπουδών στην École Pratique des Hautes Études (IVe Section) 
στο Παρίσι, όπου δίδαξε Ιστορία των Θεσμών της Βυζαντινής αυτοκρα-
τορίας. Με τους πιο πάνω ο Π. Γ. Ροντογιάννης διατήρησε φιλικούς 
δεσμούς και με τους δύο πρώτους φιλία διά βίου (βλ. Εικ. 6). Από το 
Γυμνάσιο αυτό αποφοίτησε στις 13 Ιουλίου 192895 με βαθμό απολυτη-
ρίου 7 και 6/10, «λίαν καλώς». 

Η οικογένεια του Π. Γ. Ροντογιάννη δεν διέθετε στην πόλη της Λευ-
κάδος δικό της σπίτι. Δεν γνωρίζουμε αν ο Π. Γ. Ροντογιάννης στη διάρ-

95.  Η βαθμολογία του Π. Γ. Ροντογιάννη στα μαθήματα της τελευταίας τάξεως του 
Γυμνασίου είναι η ακόλουθη: Θρησκευτικά 8, Ελληνικά 8, Λατινικά 8, Μαθηματικά 7, 
Γαλλικά 7, Ιστορία 8, Νέα Ελληνικά 8, Φιλοσοφία 8, Φυσική 7 και Κοσμογραφία 7.

Εικ. 6. Αθήνα, 1991. Οι τρεις παλαιοί συμμαθητές και διά βίου φίλοι. Από αρι-
στερά: Επαμεινώνδας Κ. Σταματέλος, Κωνσταντίνος Σερεπίσος και Π. Γ. Ρο-
 ντογιάννης.
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κεια των ετών 1921-1924, που ήταν μαθητής στο Σχολαρχείο, και αργό-
τερα, από το 1924 έως το 1928, που ήταν μαθητής στο Γυμνάσιο, διέμενε 
συνεχώς στην πόλη της Λευκάδος ή αν ανεβοκατέβαινε καθημερινώς κα-
λύπτοντας με τα πόδια τα συνολικώς 12 περίπου χιλιόμετρα από το χω-
ριό του, τους Τσουκαλάδες, έως την πόλη της Λευκάδος και πάλι πίσω, 
όπως έκαναν συστηματικά και με ευκολία (!) στις μετά τον πόλεμο δε-
καετίες πολλά Τσουκαλαδιωτόπουλα-μαθητές του Γυμνασίου Λευκάδος. 
Κατά μία πληροφορία, πάντως, της Αλίκης Π. Ροντογιάννη, από σχετικές 
αναφορές του συζύγου της, φαίνεται πως ο νεαρός μαθητής Π. Γ. Ροντο-
γιάννης, τουλάχιστον για κάποια περίοδο, άγνωστο πότε και για πόσο 
διάστημα, διέμενε οικότροφος σε φιλική οικογένεια στην πόλη. Επειδή 
δε στο σπίτι αυτό μαγείρευαν πολύ συχνά κουνουπίδι, ο ίδιος, όπως 
χαρακτηριστικά έλεγε, τελικά το αηδίασε και γι’ αυτό το απεχθανόταν. 

Η μελλοντική επαγγελματική πορεία του από νωρίς ήταν προδιαγε-
γραμμένη. Είχε ήδη πάρει την απόφασή του να εργασθή ως εκπαιδευ-
τικός. Η ιδιότητα του παιδαγωγού τον γοήτευε. Τι όμως τον κατηύθυνε 
οριστικά στην εκπαίδευση; Το δίχως άλλο το στενό οικογενειακό του 
περιβάλλον, όπου, κατά δήλωσή του στη διαθήκη του, «γνώρισε προ-
πολεμικά την ευτυχία», υπονοώντας την περίοδο της ζωής του έως τα 
πρώτα χρόνια της ενηλικιώσεώς του, κατά τα οποία κυρίαρχη υπήρξε 
η μορφή του δασκάλου πατρός του, Γεωργίου. Η εκτίμηση του γιου 
προς τον πατέρα αποτυπώνεται με θαυμασμό σε σονέττο που του αφι-
ερώνει ο Π. Γ. Ροντογιάννης στα 1938.96 Αλλά και ο νεώτερος αδελφός 
του Π. Γ. Ροντογιάννη, ο Σπύρος, εμπνεόμενος προφανώς από το ίδιο 
περιβάλλον, δάσκαλος σπούδασε κι αυτός και ως δάσκαλος εργάσθη-
κε επαγγελματικά στο βραχύ διάστημα του τόσο σύντομου βίου του. 
Πέραν, όμως, του οικογενειακού του περιβάλλοντος, και το περιβάλλον 
του χωριού του πιθανόν συνέβαλε στην πορεία του προς την εκπαίδευ-
ση. Το χωριό αυτό από παλαιά, αλλά και στις μέρες μας ακόμη, δικαιο-
λογημένα διατηρεί την προσωνυμία «δασκαλοχώρι».97 

Η προς τη φιλολογία, πάλι, κατεύθυνσή του δεν μπορεί παρά να 
συνδέεται με τον θεωρητικό-κλασικό-φιλολογικό προσανατολισμό του 

96.  Π. Γ. Ροντογιάννης, Ποιήματα, ό.π., σ. 41, «Στον Πατέρα μου».
97.  Λ. Σ. Βρεττού, Οι Τσουκαλάδες του πνεύματος και του αθλητισμού, έκδοση 

Κοινότητας Τσουκαλάδων Λευκάδος, 1998, σ. 22-24. Σε 438 υπολογίζονται οι συνολι-
κώς σπουδασμένοι Τσουκαλαδιώτες ώς το 1998. «Δάσκαλοι» (στους οποίους περιλαμ-
βά νονται 77 καθηγητές Μέσης Εκπαιδεύσεως, 12 Καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, και 58 διδά-
σκαλοι) είναι οι 157 εξ αυτών, ήτοι το 35%!
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τότε Ελληνικού Σχολείου, κυρίως όμως του Γυμνασίου. Ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης ευτύχησε να έχη μεταξύ των καθηγητών του πολύ ικανούς φι-
λολόγους που τον δίδαξαν. Την ικανότητα τότε ενός εκ των φιλολόγων, 
του Δημοσθένη Κουνιάκη, πιστοποιεί και ο μετέπειτα καθηγητής της 
ιστορίας Νίκος Σβορώνος. Ο τελευταίος σε ερώτηση που του έγινε το 
1988 αν είχε μάθει καλά αρχαία ελληνικά στο σχολείο, απήντησε εμ-
φαντικά: «Και Αρχαία και Λατινικά! Πολύ καλά! Δεν τα έμαθα στο 
πανεπιστήμιο, κυρίως στο σχολείο. Δε θα ξεχάσω ποτέ το Δημοσθένη 
Κουνιάκη...», ταυτοποιώντας με το τρόπο αυτόν και τον κύριο συντελε-
στή της φιλολογικής του εκπαιδεύσεως.98 Τον φιλολογικό, πάλι, οίστρο 
του Π. Γ. Ροντογιάννη σημαντικά πρέπει να ενίσχυε η επαφή του με τον 
συγχωριανό του δάσκαλο και φιλόλογο Βασίλειο Ι. Σταματέλο. 

Ο Β. Ι. Σταματέλος (1869-1945), καταγόμενος από τους Τσουκα-
λάδες Λευκάδος, υπήρξε αριστούχος απόφοιτος (1888) του Διδασκαλείου 
Κερκύρας και της Φιλοσοφικής Σχολής (1895) του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Στις 14 Ιουνίου 1899 ο Β. Ι. Σταματέλος αναγορεύθηκε διδά-
κτωρ της ίδιας Φιλοσοφικής Σχολής. Είναι ο δεύτερος Λευκάδιος και 
εκ Τσουκαλάδων καταγόμενος διδάκτωρ, πριν τον 20ό αιώνα. Ο Β. Ι. 
Στα  ματέλος ήταν επί μακρόν επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων (1900-
1930), εκπαιδευτικός σύμβουλος Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (1930-1933) 
και συγγραφέας αξιόλογων εκπαιδευτικών κειμένων.99 Τον σημαντικό 
αυτόν άνδρα, που υπήρξε διακεκριμένη προσωπικότητα στη στοιχειώ-
δη εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίτο του 20ού αιώνα και 
οι κογενειακός φίλος, ο Π. Γ. Ροντογιάννης τον θαύμαζε απεριόριστα, 
όπως καταδεικνύεται από το παρακάτω σονέττο που του αφιέρωσε: 

 
ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ

Το χτες μας λες πως πέθανε κι είναι η ζωή στο σήμερα
την πατημένη την πλατειά να μην πατούμε στράτα,
να καβαλάμε απόκοτοι τ’ άλογα τα βαρβάτα,
κι ορθοί να τρέχωμε μπροστά σε κόσμους δίχως σύνορα.

Κυνηγητής ακούραστος του αγνώστου και του νέου,
στ’ αγριοκαίρι του βοριά ή στης νοτιάς τον άνεμο,

98.  Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, ό.π., σ. 22.
99.  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο δάσκαλος-φιλόλογος 

Δρ Βασίλειος Ιωάννου Σταματέλος», ό.π., σ. 159-208.
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δεν το μαζεύεις το πανί μηδέ ζητάς απάνεμο
αιώνιος εραστής τ’ αληθινού και του γενναίου.

Το μάτι διαπεραστικό γυρεύει, ψάχνει, βλέπει,
κι ακονισμένη η σκέψη σου φωτάει και σπάει κομμάτια
τα σκότη μας μ’ αφού ποτέ τη δύναμη που πρέπει
δεν πόχτησα του στοχασμού να γγίξω, σε γυρεύω
με τα φτερά του τραγουδιού στου ωραίου τα μονοπάτια
κι αν δε σε βρίσκω, σ’ αγαπώ κι ως τόσο σε ζηλεύω.

           (1933)

Το ποίημα αυτό ο Π. Γ. Ροντογιάννης ολοκλήρωσε ένα έτος πριν 
από την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο και σ’ αυτό αποκα-

Εικ. 7. Τσουκαλάδες Λευκάδος, 1932. Πάνω ακριβώς από τον ναό της Πα-
ναγίας (Εισόδια της Θεοτόκου) ο φοιτητής Π. Γ. Ροντογιάννης (όρθιος) και 
ο δάσκαλος-φιλόλογος και μέντοράς του, Β. Ι. Σταματέλος.
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λύπτεται ο βαθμός της απηχήσεως του λόγου του σημαντικού αυτού 
δασκάλου-φιλολόγου στην ψυχή του νεαρού τότε φοιτητή, όπως και η 
ικανότητα του τελευταίου να τον περιγράφη τόσο παραστατικά και να 
αξιολογή με ακρίβεια τον τρόπο σκέψεως και δράσεως του ανδρός στο 
αυστηρό περίγραμμα ενός σονέττου. Ας σημειωθή πως από το 1929 
ώς το 1933 ο Π. Γ. Ροντογιάννης είχε ήδη παρακολουθήσει και άλλους, 
πολύ σημαντικούς καθηγητές στη Φιλοσοφική Σχολή, χωρίς αυτό να 
θαμπώση τον θαυμασμό του για τον Β. Ι. Σταματέλο. 

Αργότερα, όπως θα δούμε, το παράδειγμα του Σταματέλου έχει υπ’ 
όψιν του, όταν επιζητεί να συνδυάση εργασία και σπουδή στις ΗΠΑ, 
με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Ο Β. Ι. Σταματέλος 
υπήρξε αναμφισβήτητα ο μέντορας του Π. Γ. Ροντογιάννη (Εικ. 7). 

ΙΙ. Η πανεπιστημιακή του εκπαίδευση (19281934)

Τον Σεπτέμβριο του 1928, σε ηλικία 17 ετών (βλ. Εικ. 8) ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης ενεγράφη κατόπιν επιτυχών εξετάσεων100 στη Φιλοσοφική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Αθηνών.101 Δεν γνωρίζουμε, όμως, σε ποια μαθή-
ματα εξετάστηκε ούτε τι βαθμούς πήρε. 

Ιδιαιτέρως ταραγμένη είναι η πολιτική και πολύ δύσκολη η οικονομι-
κή κατάσταση την περίοδο αυτή στον κόσμο και στη χώρα. Ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης, διαθέτοντας περιορισμένους πόρους, έχει να αντιμετωπίση, 
όπως και το σύνολο σχεδόν των επαρχιωτών φοιτητών, τα έξοδα δια-
μονής και επιβιώσεως στην πρωτεύουσα και επί πλέον να καλύψη τη 
δαπάνη για τα δίδακτρα, τις σημειώσεις και τα βιβλία του, όπως και 
τα έξοδα διατροφής (συσσίτιο) και ενδύσεως, για αξιοπρεπή εμφάνιση. 

Η γενική κατάσταση στο Πανεπιστήμιο ήταν σχετικώς ήρεμη· μία 
μόνο σοβαρή φοιτητική κινητοποίηση έλαβε χώρα στην περίοδο των 

100.  Από το ακαδημαϊκό έτος 1926-27 για την εισαγωγή τους σε όλες τις Σχολές 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (πλην του Χημικού Τμήματος) οι απολυτηριούχοι Γυμνα-
σίου υποχρεούνταν σε εισιτήριες εξετάσεις (βλ. Κ. Παπαπάνου, Χρονικό – ιστορία της 
Ανω τάτης μας Εκπαιδεύσεως, έκδοση του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών Pierce Col-
lege, Αθήναι 1970, σ. 206-207). 

101.  Bλ. «Βιβλίον Εγγραφών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1927-
1936) 1928», αριθμός μητρώου 224. Ιστορικό Αρχείο Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΙΑΕΚΠΑ). Στο βιβλίο αυτό αναγράφεται ότι «Απώλεσε τη αιτήσει του 
το Α΄ έτος». Ως διεύθυνση κατοικίας δηλώνεται: Κολοφώνος 10 (Αθήναι). 
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σπουδών του. Συγκεκριμένα, επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου, 
επί υπουργού Παιδείας Γεωργίου Παπανδρέου, οι φοιτητές κήρυξαν 
αποχή από τα μαθήματά τους από τις 3 έως και τις 11 Ιανουαρίου 
1933 και παράλληλα οργάνωσαν αλλεπάλληλες διαδηλώσεις στην Αθή-
να, που σχεδόν όλες κατέληξαν σε συγκρούσεις με την Αστυνομία, δι-
εκδικώντας διάφορα φοιτητικά και κλαδικά αιτήματα (διατήρηση του 
βαθμού του Γραμματέως Α΄ των νεοδιοριζομένων καθηγητών στο Γυ-
μνάσιο, τη μη αύξηση των διδάκτρων και διατήρηση ως είχαν των τριών 
εξεταστικών περιόδων και επίσης μη αύξηση της τιμής του συσσιτίου). 

Εικ. 8. 1928. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης σε ηλικία 17 ετών. Η φωτογραφία αυτή, 
πιθανόν για πανεπιστημιακή χρήση, είναι και η παλαιότερη του αρχείου.
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Σοβαρό ήταν το πρόβλημα χώρου, κατά την πολύωρη καθημερινή102 δι-
δασκαλία στην κεντρική αίθουσα,103 καθώς συχνά στριμώχνονταν όπου 
εύρισκαν, όρθιοι ή καθιστοί, αρκετές εκατοντάδες φοιτητών που ήταν 
συνήθως υποχρεωμένοι να κρατούν στο κάθε μάθημα λεπτομερείς ση-
μειώσεις. Μάλιστα, η ατμόσφαιρα στον χώρο διδασκαλίας συχνά γινό-
ταν για διδάσκοντες και διδασκόμενους πολύ δυσάρεστη ή ακόμη και 
αποπνικτική, ιδίως όταν ο καιρός ήταν ζεστός. 

Για τη γενική κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο αυτή στη Φι-
λοσοφική Σχολή και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εν γένει και το πώς βίω-
ναν οι μελλοντικοί φιλόλογοι τη φοιτητική τους περίοδο, ο αναγνώ στης 
βρίσκει ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο μυθιστόρημα Γενεά έρχεται, 
ένα έργο του 1960, του φιλολόγου Βασίλη Μοσκόβη104 (Βιβλιοπω λείο 
της «Εστίας», Αθήνα 1990). Ο Βασίλης Μοσκόβης (1915-1994), που 
σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών από το 1929 ώς το 1935, ήταν 
συμφοιτητής του Π. Γ. Ροντογιάννη, μέλος και ο αυτός του «Ακαδη-
μαϊ κού Ομίλου» και αργότερα δόκιμος λογοτέχνης. Συμπληρωματικά 
δε μπορεί να δει κανείς και το έργο του Γιώργου Θεοτοκά Αργώ, του 
1933-1936 (Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Αθήνα 1998). 

Από πολύ μεταγενέστερες διηγήσεις του ιδίου,105 των αρχών της δε-
κα  ετίας του ’90, γνωρίζουμε πως τα πρώτα χρόνια των σπουδών του 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης διέμενε και σε μικρά ξενοδοχεία στο κέντρο των 
Αθη νών (Ευαγγελιστρίας 11 και στην Πλατεία Κοτζιά), συνήθως μαζί με 
άλ λους συγχωριανούς και συμπατριώτες του Λευκαδίτες φοιτητές (Εικ. 
9). Δύο εξ αυτών ήταν ο Γεώργιος Χαραμόγλης και ο Ζήσης Ροντογιάν-
νης.106 Από το 1932 έως και το θέρος του 1934 καθόταν στο σπίτι του 
Ηλ. Παλαμήδη, στην οδό Αγίου Μάρκου 11 στην Αθήνα. Στη διάρκεια 
των σπουδών του υπήρξε τακτικός θαμώνας της Φοιτητικής Λέσχης, 

102.  Η διδασκαλία, συμπεριλαμβανομένων και των φροντιστηρίων, συχνά υπερέ-
βαινε και τις οκτώ ώρες ημερησίως (έξι εργάσιμες ημέρες).

103.  Η αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής ήταν δεξιά των Προπυλαίων στο κεντρικό 
κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα είναι χώρος δεξιώσεων. Το 1966 λεγόταν 
«Παλαιά» και τότε μετονομάστηκε σε «Κωνσταντίνου Κόντου».

104.  Αναγνωρίζονται στο έργο οι Νίκος Βογιατζής= Β. Μοσκόβης, Ευάγγελος Κα-
νελής= Ιωάννης Συκουτρής, Στέφανος Στέρης= Νικόλαος Βέης, Οικονομίδης= Γεώργιος 
Οικονόμου, Θεοδωρόπουλος= Εμμαν. Πεζόπουλος. 

105.  Κατά μαρτυρία της παλιάς και αγαπητής μαθήτριάς του Καλομοίρας Φ. Κα-
τωπόδη.

106.  Σπούδαζε στην Ιατρική Σχολή, χωρίς τελικώς να ολοκληρώση τις σπουδές του 
και να λάβη το πτυχίο. 
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στο επί των οδών Ιπποκρά-
τους και Ακαδημίας μέγαρο 
(Εικ. 10) και μελετούσε συ-
στηματικά στο Αναγνωστή-
ριο της Λέσχης. Στον υπέρο-
χο κινηματογράφο «Ίρις»,
στο ίδιο κτήριο της Φοιτη-
τικής Λέσχης, παρακολου-
θούσε από το 1933 και με -
τά ταινίες βωβού κινη μα-
τογράφου. Κατά τις διηγή-
σεις του, αγαπούσε και απο-
λάμβανε ιδιαίτερα τις ταινί-
ες με τους κωμικούς Buster 
Keaton, Charlie Chaplin και 
Harold Lloyd. Στον κινημα-
το γράφο αυτό μας πρωτο-
πή γε οικογενειακώς το 1958.
Στη Φοιτητική Εστία ίσως 
δέχθηκε ιατρική φροντίδα 
όταν ασθένησε από τον δά-
γκειο πυρετό και εκεί πιθα-
νολογούμε πως παρακολού-
θησε, το ακαδημαϊκό έτος 
1930-31, τις διαλέξεις των 
καθηγητών της Φιλοσοφικής 
Αδαμαντίου και Λορεντζά-
του, του Λούβαρη της Θεο-
λογικής κ.ά.107 

Το γεμάτο ενθουσιασμό νεαρό, άβγαλτο, συνεσταλμένο αλλά ευπρο-
σάρμοστο και άκρως ευσυνείδητο χωριατόπαιδο έπρεπε, με τους πε-
ριορισμένους διαθέσιμους πόρους, όχι μόνο να επιβιώση, και μάλιστα 
αξιοπρεπώς,108 στην πρωτεύουσα και στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, 

107.  Βλ. Πανεπιστημιακή Λέσχη. Έκθεση πεπραγμένων πανεπιστημιακού έτους 
193031, έκδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, Τα 
δέκα πρώτα χρόνια της Πανεπιστημιακής Λέσχης 19231933, έκδοση του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Αθήναι 1933. 

108.  Στη διάρκεια των σπουδών του ο Π. Γ. Ροντογιάννης στις εμφανίσεις του ήταν 

Εικ. 9. Αθήνα, 15.11.1931 ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης (δεξιά) με τους φίλους του, Φιλή-
μονα Πατίτσα (αριστερά) και Θωμά Σού-
λη (κέντρο).
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αλλά κυρίως να ολοκληρώση επιτυχώς και χωρίς καθυστερήσεις τις 
σπουδές του. Σοβαρός όπως πάντα,109 επιδεικνύει σεβασμό προς τους 
δασκάλους του και τον χώρο, και είναι φιλικός και ευχάριστος με αυτούς 
που συναναστρέφεται. Από πολύ ενωρίς υπήρξε συνειδητοποιημένος ως 

πάντα καλοντυμένος και ευπαρουσίαστος, κάτι που σταθερά τον χαρακτήριζε· αυτό 
εί ναι, άλλωστε, ευδιάκριτο σ’ όλες σχεδόν τις εκτός οικίας φωτογραφίες του. Το ίδιο 
συ νιστούσε, χωρίς επιτυχία, και στον γράφοντα. 

109.  Η σοβαρότητα ήταν χαρακτηριστικό και του πατέρα του αλλά και των Ροντο-
γιανναίων εν γένει, όπως σημειώσαμε στο Κεφάλαιο 1. 

Εικ. 10-11. Αθήνα 1931. Στις αναμνηστικές αυτές φωτογραφίες διακρίνεται 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης (στα δεξιά και στις 2 φωτογραφίες), φοιτητής 2ου ή 
3ου έτους, με συμφοιτητές του. Στην Εικ. 11 (δεξιά) είναι μαζί με τον αδελ-
φικό, από την Αμοργό, φίλο του, Ηρακλή Γρίσπο, που αργότερα υπηρέτησε 
ως φιλόλογος στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια της Μανσούρας (Γρηγορίειον 
Γυμνάσιον) στην Αίγυπτο.
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φοιτητής. Από περιγραφές του γνωρίζουμε πως ήταν αποφασισμένος να 
εξαντλήση κάθε ευκαιρία που του δινόταν για την καλλίτερη δυνατή εκ-
παίδευσή του στην επιστήμη που είχε επιλέξει να υπηρετήσει. Και αφο-
σιώθηκε σε αυτήν απερίσπαστα και συστηματικά, με τον ίδιο ζήλο που 
λειτουργούσε και πριν ως μαθητής. Παρακολουθεί ανελλιπώς παραδόσεις 
και φροντιστήρια στο Πανεπιστήμιο, και κρατάει λεπτομερείς σημειώσεις 
στα περισσότερα αντικείμενα που διδάσκεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεί-
χνει για τα φιλολογικά κυρίως μαθήματα, τα μαθήματα της Ιστορίας, και 
εκείνα της Λογοτεχνίας. Δεν παραλείπει την παρακολούθηση και συναφών 
διαλέξεων και ομιλιών, ενώ συμμετέχει και σε κοντινές στην Αθήνα εκπαι-
δευτικές εκδρομές, οργανωμένες από καθηγητές του. Μελετά συστηματι-
κά και μεθοδικά και η μελέτη του δεν περιορίζεται μόνο στα αντικείμενα 
που διδάσκεται, αλλά επεκτείνεται ευρύτατα με ακόρεστη διάθεση. Δεν 
άργησε έτσι ν’ αποκτήση ευρεία εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Μετέχει στον 
«Ακαδημαϊκό Όμιλο» ως μέλος και από πολύ ενωρίς συνηθίζει να επι-
σκέπτεται παλαιοπωλεία110 της πρωτεύουσας και να προμηθεύεται, στο 
μέτρο που του επέτρεπαν οι οικονομικές του δυνατότητες, διαλεχτά φι-
λοσοφικά, φιλολογικά και ιστορικά βιβλία, βιβλία τέχνης και λογοτεχνίας, 
συνήθεια που διατήρησε μέχρι μερικά χρόνια πριν από τον θάνατό του. 

Στην προπτυχιακή του εκπαίδευση ο Π. Γ. Ροντογιάννης υποβοηθείται 
από την υψηλή του νοημοσύνη που του επιτρέπει να μαθαίνη εύκολα και 
γρήγορα· στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του συντελούν το πειθαρ-
χημένο του μυαλό, η ευθυκρισία του, η διεισδυτική, αναλυτική και συνθετική 
του σκέψη, η ικανότητά του να διατηρή την προσοχή και τη συγκέντρωσή 
του χωρίς περισπάσεις, καθώς και η εξαιρετική του μνήμη,111 οπτική και 

110.  Ήταν γνωστός στους παλαιοπώλες των Αθηνών. 
111.  Ειδικά για την καταπληκτική του μνήμη, αναφέρουμε ενδεικτικά τα παρακάτω 

δύο περιστατικά που συνέβησαν όταν ήταν πια 84 και 85 ετών, αντίστοιχα. Στην πρώτη 
περίπτωση ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν σε θέση να ανακαλέση άμεσα και με απόλυτη ακρί-
βεια την ορθή αποτύπωση δύο συνεχόμενων μεμονωμένων στίχων προς το τέλος του δια-
θέσιμου, δακτυλογραφημένου ήδη το 1938, κειμένου της μεταγλωττίσεως του Προμηθέως 
δεσμώτου, που σχεδίαζε να εκδώση το θέρος του 1995. Οι δυο αυτοί στίχοι είχαν από 
λάθος «χτυπηθή», χωρίς να διορθωθούν και δεν έβγαινε νόημα. Ας σημειωθή πως μετά 
τη δακτυλογράφηση δεν ξαναείδε το κείμενο αυτό! Στη δεύτερη περίπτωση, που συνέβη 
μέσα Ιουλίου 1996, πέντε μήνες πριν από τον θάνατό του, προέβη σε σειρά, τοπογραφικού 
χαρακτήρα, διορθώσεων κειμένου ομιλίας του γράφοντος, το οποίο ο τελευταίος επρό-
κειτο να εκφωνήση λίγο αργότερα (21.7.1996) στους Τσουκαλάδες Λευκάδος κατά την 
τελετή αποκαλυπτηρίων προτομής του αείμνηστου βαλκανιονίκη Ηλία Βεργίνη. Ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης ακούει με μάτια κλειστά την ανάγνωση του κειμένου και διορθώνει άμεσα. 
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ακουστική, σε συνδυασμό με την εύκολη και άμεση δυνατότητά του να 
ανακαλεί με ευκολία κάθε είδους καταχωρισμένη πληροφορία ή γνώση. 

Κατά την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, τα της λειτουργίας του 
ιδρύματος ρυθμίζονταν από τον Κανονισμό του 1922,112 η δε Φιλοσοφική 
Σχολή διήγε, από τις αρχές ακόμη του 20ού αιώνα έως και τότε, χρυσή 
περίοδο. Στη Φιλοσοφική Σχολή ως καθηγητές είχαν ανυψωθή άνδρες δι-
εθνούς κύρους και επιβολής. Από το 1911 ώς το 1933 δίδασκε στην έδρα 
της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ο Σίμος Μενάρδος, από τους διαπρε-
πέστερους κλασικούς φιλολόγους. Από το 1920 καθηγητής της Λατινικής 
Φιλολογίας και Γλώσσης και αργότερα Διευθυντής των Σπουδαστηρίων 
Φιλολογικού και Γλωσσολογικού, είχε εκλεγεί ο Ερρίκος Σκάσσης. Από 
το 1924 στο καθηγητικό δυναμικό της Σχολής είχαν ενταχθή τέσσερεις 
διαπρεπείς ερευνητές, οι κλασικοί φιλόλογοι Παναγής Λορεντζάτος και 
Ιωάννης Καλιτσουνάκης, ο βυζαντινολόγος Κωνσταντίνος Άμαντος και ο 
ιστορικός της φιλοσοφίας Κωνσταντίνος Λογοθέτης. Το 1925 καθηγητής 
στην έδρα της Μεσαιωνικής και Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας ήταν ο 
Νικόλαος Βέης και από το 1926 την έδρα της Γλωσσολογίας είχε ο Γεώργιος 
Αναγνωστόπουλος. Το 1930 υφηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
εξελέγη ο νεώτατος ακόμη –και πρόωρα αδικοχαμένος (1937)–, έξοχος 
κλασικός φιλόλογος, ο Ιωάννης Συκουτρής. Η Σχολή, σύμφωνα με τον 
καθηγητή Ν. Βέη,113 είχε αποκτήσει τότε επιστημονικά φροντιστήρια που 
απέδιδαν αξιόλογους καρπούς, ρεύματα προόδου σχηματίζονταν εντός 
αυτής και προαγόταν η ελευθερία της σκέψεως. Αποτέλεσμα της αίγλης 
που έχαιρε η Φιλοσοφική Σχολή λίγο πριν το 1925 –αλλά και μετά– ήταν 
να υπερδιπλασιασθή τα χρόνια εκείνα ο αριθμός των φοιτώντων σ’ αυ-
τήν.114 Ας σημειωθή πως μέχρι το 1927 η Φιλοσοφική Αθηνών ήταν το μόνο 
στην Ελλάδα ακαδημαϊκό κέντρο κατάρτισης των φιλολόγων της χώρας.

112.  Βλ. Β. Δ. Καραμανωλάκη, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδα
σκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (18371932), Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Ερευνών ΕΙΕ, Αθήνα 2006, σ. 276.

113.  Ν. Α. Βέη, «Η Φιλοσοφική Σχολή», Νέα Εστία, έτος ΙΑ΄, τ. 22, τχ. 263 (Αθήναι, 
1 Δεκεμβρίου 1937), σ. 1776-1777.

114.  Έγγραφο του κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σωκράτη Κουγέα, με ημερομηνία 28.3.1925, στον τότε πρύτανη Κωνσταντίνο Ζέγγελη, 
με το οποίο του γνωρίζει πως στη Σχολή οι μικρές διαθέσιμες αίθουσες δεν επαρκούν 
εξ αιτίας του υπερδιπλασιασμού, τα τελευταία χρόνια, των φοιτητών, τα σπουδαστήρια 
και το Ψυχολογικό Εργαστήριο δεν λειτουργούν, λόγω ελλείψεως αιθουσών και του ζη-
τεί την εξεύρεση δύο μεγάλων (για τουλάχιστον 500 ακροατές) αιθουσών και 3-4 ακόμη 
μικρότερες, για την εγκατάσταση των Σπουδαστηρίων και του Εργαστηρίου. 

1. Prol_Kef.1-6.indd   73 18/4/2021   1:10:55 μμ



74 Κεφάλαιο 2  Η εκπαίδευσή του (1916-1934)

 Η Σχολή ήταν τότε κυριώτατα προσανατολισμένη στην επαγγελμα-
τική μόρφωση των περίπου χιλίων φοιτητών που παρακολουθούσαν τα 
μαθήματα. Σχεδόν όλοι τους θα διδάξουν αργότερα στη Μέση Εκπαί-
δευση τα ιστορικο-φιλολογικά και φιλοσοφικά μαθήματα, και από αυ-
τούς οι περισσότεροι θα είναι από ελάχιστα έως καθόλου δημιουργικοί 
στην επιστήμη τους. Δεύτερος στόχος της Σχολής ήταν να καλλιεργήση 
και τους ελάχιστους που επρόκειτο να αφοσιωθούν στο ακαδημαϊκό 
έργο (στη διδασκαλία και την έρευνα ή μόνο στην έρευνα), υπηρετώ-
ντας τις επιμέρους επιστήμες που υπάγονταν στη Σχολή. Βάσει του 
διπλού αυτού προσανατολισμού καθοριζόταν και το πρόγραμμα σπου-
δών της Σχολής με σκοπό την κατά το δυνατόν αρτιότερη επιστημονική 
κατάρτιση των προπτυχιακών φοιτητών. Όπως δε επισημαίνει ο Κ. Θ. 
Δημαράς το 1937,115 την περίοδο που το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμπλή-
ρωνε 100 χρόνια ζωής, οι πτυχιούχοι του ιδρύματος διακρίνονταν πε-
ρισσότερο για την κύρια επαγγελματική και λιγότερο για την ακαδημαϊ-
κή τους συνείδηση, ενώ αισθητή είναι και η «έλλειψη παραδόσεως»116 
στο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό. Την ίδια περίπου περίοδο ο Α. 
Δελμούζος είχε επισημαίνει117 ότι στη Φιλοσοφική Σχολή μελετούσαν 

115.  Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, «Μεθεόρτια», επιφυλλίς της Δευτέρας, εφημ. Ελεύθερον Βή
μα, 26.4.1937. 

116.  «[...] Είχαμε και έχομε [γράφει ο Κ. Θ. Δημαράς στο ίδιο δημοσίευμα] σε όλους 
τους κλάδους των επιστημών καθηγητές που τιμούν το ανώτατο εκπαιδευτήριο καθώς 
θα τιμούσαν και κάθε ξένο Πανεπιστήμιο. Και όμως οι άνθρωποι αυτοί περνούν από 
το Πανεπιστήμιό μας έτσι, σαν φωτεινά μετέωρα, χωρίς ν’ αφήσουν κανένα ζωντανό 
σημάδι της διαβάσεώς τους. Ατομικές, σπασμωδικές αναλαμπές που θα μπορούσαν να 
υπάρξουν και χωρίς το Πανεπιστήμιο, κορυφές απομονωμένες, που δοξάζουν τον τόπο 
μας χωρίς να υψώνουν αναλόγως την πνευματικήν του στάθμη. Έννοια παραδόσεως, 
“σχολής”, είνε κάτι που μας λείπει. Περιμένομε κάθε τόσο τις εξαίρετες προσωπικότη τες 
για να προωθήσουν την επιστήμη και οι μεν εξαίρετες προσωπικότητες έρχονται οπωσ-
δήποτε τακτικά, αλλά η επιστήμη δεν προοδεύει με μόνες τις εξαίρετες προσωπικό τη-
τες: είναι ένα ζωντανό σύνολο που πρέπει να αναπτύσσεται οργανικά και σταθερά για 
να ορθοποδήση, να προκόψη και να ωφελήση. Η παράδοση την τρέφει, δίνοντας δυνά-
μεις στους αδυνάτους [...] Με την παράδοση άλλωστε, ακόμη, η επιστήμη από διεθνής 
και απρόσωπη παίρνει την προσωπικότητά της και γίνεται εθνική [...]».

117.  Α. Δελμούζου, Το πρόβλημα της Φιλοσοφικής Σχολής, εκδ. «Ο Γλάρος ΑΕ», 
Αθήνα 1944, σ. 13. Ο Αλέξανδρος Δελμούζος (1880-1956) υπήρξε καθηγητής Παιδαγωγι-
κής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1929 
ώς το 1934 και από το 1936 ώς το 1938. Περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και τη 
σημασία της Φιλοσοφικής Σχολής, και ιδιαιτέρως για την κατάσταση στη Φιλοσοφική Αθη-
νών στις δυο δεκαετίες πριν από τον πόλεμο βλ. στο ίδιο, σ. 7-21 και 62-63, αντιστοίχως. 
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μεν τη λογοτεχνία και την τέχνη, την ιστορία και τη φιλοσοφία και τις 
κλασικές γλώσσες, όχι όμως και την νεοελληνική γλώσσα, την κοινή δη-
μοτική. Έτσι, οι πτυχιούχοι της Σχολής δεν είχαν ακούσει μέχρι τότε τη 
συστηματική γραμματική της και δεν τη μελέτησαν για να την μάθουν.

Οι εγγεγραμμένοι, τότε, φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής διδάσκο-
νταν μαθήματα και τριών επιστημονικών κατευθύνσεων: Φιλολογίας, 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Βάσει του Κανονισμού, οι φοιτητές υπο-
βάλλονταν σε τμηματικές εξετάσεις τρεις φορές τον χρόνο.118 Σημειώ-
νεται, πάλι, πως με τον προηγούμενο ήδη κανονισμό, του 1911 (νόμοι 
ΓΩΚΓ΄ και ΓΩΓΕ΄ του Ιουλίου 1911) είχε θεσμοθετηθεί για πρώτη φορά 
και η διάκριση μεταξύ πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος.119 Ο Κα-
νονισμός του 1922 επρόκειτο να αντικατασταθή με τον αντίστοιχο του 
1932. Τότε ο Π. Γ. Ροντογιάννης διήνυε το δεύτερο έτος των σπουδών 
του. Με τον νέο Κανονισμό η Φιλοσοφική Σχολή διαιρέθηκε σε δύο 
Τμήματα: Φιλολογικό και Ιστορικό-Αρχαιολογικό.120 Ο νέος Κανονισμός 
δεν είχε, όμως, ισχύ στους ήδη φοιτούντες και τα μαθήματα που γνω-
ρίζουμε πως διδάχθηκε ο Π. Γ. Ροντογιάννης μέχρι και το τρίτο έτος 
των σπουδών, ήταν και των τριών ως άνω κατευθύνσεων, ενώ το πτυ-
χίο του αναγράφει τον τίτλο «Πτυχίο Φιλοσοφίας». Εμφανής, πάντως, 
ήταν, όπως θα δούμε πιο κάτω, η κλίση του Π. Γ. Ροντογιάννη προς τη 
φιλολογία και την ιστορία. 

118.  Ν. 2905/1922 (ΦΕΚ 127). Οι περίοδοι των τμηματικών εξετάσεων, γραπτές ή/και 
προφορικές, ήταν τρεις: από 25 Μαΐου μέχρι 5 Ιουνίου η πρώτη, από 1 μέχρι 10 Οκτω-
βρίου η δεύτερη και η τρίτη (σε τριμελή επιτροπή) κατά την εξεταστική του Οκτωβρίου 
και μόνο σ’ ένα μάθημα. Η βαθμολογία δε στις τμηματικές ήταν «άριστα», «επιτυχώς» 
ή «ανεπιτυχώς». Οι πτυχιακές εξετάσεις, γραπτές ή/και προφορικές, άρχιζαν από τον 
Οκτώβριο του επομένου του τελευταίου έτους φοιτήσεως και σε περιόδους που όριζε η 
Σχολή. Τριμελείς επιτροπές καθηγητών εξέταζαν τους γραπτώς επί πτυχίω υποψηφίους 
και επιτροπή καθηγητών όλων των εξεταζομένων μαθημάτων τους έκρινε προφορικώς. 
Οι βαθμοί των πτυχιακών εξετάσεων ήταν «άριστα», «λίαν καλώς», «μετρίως» ή «κα-
κώς». Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Κ. Παπαπάνου, Χρονικό – ιστορία της Ανω
τάτης μας Εκπαιδεύσεως, ό.π., σ. 200-208. 

119.  Β. Δ. Καραμανωλάκη, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης, ό.π., σ. 276.
120.  Το 1932 ο νέος οργανικός Νόμος του Πανεπιστημίου (Ν. 5343 της 23ης Μαρ-

τίου 1932) προέβλεπε για πρώτη φορά τη διάκριση της Φιλοσοφικής Σχολής σε τρία 
Τμήματα, τα οποία θα απένειμαν και τα αντίστοιχα πτυχία: Αρχαιολογικό, Ιστορικό και 
Φιλολογικό. Εντούτοις, η Σχολή, μολονότι απεδέχθη τον Νόμο, τελικώς πέτυχε τη διαί-
ρεσή της σε δύο μόνο τμήματα: Φιλολογικό και Ιστορικό-Αρχαιολογικό (βλ. σχετικώς Β. 
Δ. Καραμανωλάκη, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης, ό.π., σ. 280). 
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Στη διάρκεια των σπουδών του, όπως σημειώνει ο φιλόλογος και 
παλιός καλός μαθητής του Π. Γ. Ροντογιάννη στο Γυμνάσιο της Λευκά-
δος, Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης: «[...] ανήσυχος και με έντονα πνευμα-
τικά ενδιαφέροντα όπως ήταν [ο Π. Γ. Ροντογιάννης], δεν αρκείται στις 
πανεπιστημιακές παραδόσεις, σχολαστικές πολλές φορές, αλλά παρα-
κολουθεί κάθε αξιόλογη φιλολογική και λογοτεχνική, καθώς και γενικό-
τερου πνευματικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, εκδήλωση, που γίνε-
ται στην πρωτεύουσα, και μετέχει σε μικρές φιλολογικές και λογοτεχνι-
κές συντροφιές».121 Πράγματι, ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν μέλος,122 όπως 

121.  Δ. Χ. Σκλαβενίτη, Φιλολογικά και λευκαδίτικα, εκδόσεις «Πορεία», Αθήνα 2010, 
σ. 207. Όσα εν προκειμένω σημειώνει εδώ για τον Π. Γ. Ροντογιάννη ο συγγραφεύς προ-
έρχονται από παλαιά μεταξύ τους συζήτηση. Οι δύο άνδρες διατηρούσαν στενή συνερ-
γασία και φιλία στις δεκαετίες του ’80 και ’90, μετέχοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών.

122.  Γ. Γ. Αλισανδράτου, «Ο “Ακαδημαϊκός Όμιλος” της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Εικ. 12. Καλοκαίρι 1932. Γράφει ο Π. Γ. Ροντογιάννης για τη φωτογραφία: 
«Aπό αριστερά Κώστας Ροντογιάννης, φοιτητής, Βασιλ. Σταματέλος, συ-
νταξιούχος Εκπαιδ. Σύμβουλος Δημοτ. Εκπαιδεύσεως, Ευάγγελος Σταμα-
τέλος-Μητσοπάνος †1944, Θωμάς Κώστα Σταματέλος-Ζορμπάς, μαθητής, 
Πά νος Ροντογιάννης, φοιτητής Φιλολογίας. Στις Αλουπότρυπες, κάτω από 
τα Καλυβάκια στη θέση Σκασμάδα [Τσουκαλάδες Λευκάδος]. Φωτογράφιζε 
ο Σπύρος Γεωργ. Ροντογιάννης (†24.12.1943) (ο Μελάς).» 
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προειπώθηκε, του «Ακαδημαϊκού Ομίλου» της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την τρίτη και πλέον δραστήρια περίοδο 
(1930-1933) της συνολικά εντεκάχρονης λειτουργίας του (1925-1936). 
Την περίοδο αυτή ο «Όμιλος» οργάνωνε εξωτερικές διαλέξεις με θέμα-
τα φιλοσοφίας, φιλολογίας, λογοτεχνίας και κοινωνιολογίας, εσωτερι-
κές συγκεντρώσεις με ανάπτυξη αντιστοίχων θεμάτων και ενδιαφέρου-
σες συζητήσεις δύο κύκλων, ενός φιλοσοφικού και ενός φιλολογικού, 
καθώς και επιστημονικές εκδρομές με τους καθηγητές Α. Κεραμόπουλο 
και Γ. Οικονόμο. Το ακαδημαϊκό έτος 1931-32 έγιναν πολλές ομιλίες 
από διακεκριμένες προσωπικότητες123 του κλάδου. Τις δραστηριότητες 
αυτές του «Ομίλου» θα πρέπη οπωσδήποτε να παρακολουθούσε και 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης, αφού ακόμη και το 1939, πέντε χρόνια μετά την 
αποφοίτησή του, αποδεδειγμένα μετέχει σε ανάλογες εκδηλώσεις (Εικ. 
13), ενδεικτικό πως εξακολούθησε να διατηρή με τον «Όμιλο» επαφές 
και μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών του σπουδών. Δεν αρθρο-
γράφησε, πάντως, όσο ήταν φοιτητής στο μηνιαίο όργανο του «Ομίλου» 
(ΜελέτηΚριτική) κατά το διάστημα Φεβρουάριος 1932 έως και Μάρ-
τιος 1933, όταν και εξεδόθησαν τα επτά τεύχη124 του, που είναι και το 
σύνολο αυτής της εκδοτικής προσπάθειας. 

Πέρα από τον «Ακαδημαϊκό Όμιλο», υπήρχε και ένα άλλο αξιόλογο 
σωματείο την ίδια εποχή, η «Φοιτητική Συντροφιά»,125 που εδραστηριο-
ποιείτο από το 1910 και μετά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όταν, όμως, 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης αρχίζει τη φοίτησή του, το 1929, η «Συντροφιά» 
διακόπτει την ίδια χρονιά, μετά από 19 χρόνια ενδιαφέρουσας λειτουρ-
γίας, τη δράση της. Συνεπώς, ο Π. Γ. Ροντογιάννης, όσο ήταν στο Πανε-
πιστήμιο, δεν ευτύχησε να δραστηριοποιηθή και σ’ αυτήν. 

Πανεπιστημίου Αθηνών», Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής 
Ηλι κίας και της Νεότητας, Αθήνα 1-5 Οκτωβρίου 1984, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεο-
λαίας – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τ. Β΄, Αθήνα 1986, σ. 673. Άλλοι Λευκάδιοι 
φοι τητές-μέλη του «Ομίλου» ήταν τότε ο Νίκος Σβορώνος και ο Χαράλαμπος (Μπά-
μπης) Περδικάρης (στο ίδιο, σ. 672 και 673). Ο Αλισανδράτος υπήρξε πρωτοετής της 
Φι λο σοφικής το ακαδημαϊκό έτος 1932-33.

123.  Μίλησαν οι εξής: Θ. Βλησίδης, Ν. Λούβαρις (δύο φορές), Ι. Χρυσάφης (τρεις φο-
ρές), Π. Κανελλόπουλος, Τ. Άγρας, Σ. Μαρινάτος, Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος, Π. Λορεντζά-
τος, Ι. Συκουτρής, Ε. Κριαράς κ.ά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον «Ακα-
δημαϊκό Όμιλο» βλ. Γ. Γ. Αλισανδράτου, «Ο “Ακαδημαϊκός Όμιλος”», ό.π., σ. 667-680).

124.  Στο ίδιο, σ. 676-677.
125.  Λ. Πολίτη, Θέματα της Λογοτεχνίας μας, δεύτερη σειρά, Μελέτη 12, εκδ. 

Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 221-234.
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Αναλυτικότερα επί των σπουδών, στο πρώτο έτος (1928-29) ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης δεν φοίτησε συστηματικά λόγω της ασθένειας από τον 
δάγκειο πυρετό, και υποχρεώθηκε να επαναλάβη το έτος την επόμενη 
χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 1929-30), οπότε και το ολοκλήρωσε επιτυχώς 
μετά από εξετάσεις.126 

Παρενθετικά, θυμίζουμε πως την περίοδο 1927-28 είχε εκδηλωθεί 
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα η τελευταία επιδημία του δάγκειου πυ-
ρετού.127 Στην Αθήνα και τον Πειραιά, μετά από μια σχετικά ήπια εκδή-

126.  Η βαθμολογία που έλαβε ήταν: Ερμηνεία διδαχθέντος αρχαίου ελληνικού κει-
μένου (5), Ερμηνεία διδαχθέντος λατινικού κειμένου (καθηγητής Ε. Σκάσσης) (10), Γε-
νική ιστορία (5), Βυζαντινή αρχαιολογία (4). Γενικό αποτέλεσμα: 9. Βλ. «Βιβλίον Α΄ 
Τμηματικών Εξετάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής 5.10.1916 – 15.10.1944», ΙΑΕΚΠΑ.

127.  S. B. Halstead, G. Papaevangelou, «Transmission of dangue 1 and 2 viruses in 

Εικ. 13. 30 Απριλίου 1939. Εκπαιδευτική εκδρομή στους Δελφούς. Ο καθη-
γητής Α. Κεραμόπουλος (με το καπέλο, καθήμενος στη μέση), πιθανότατα 
ξεναγεί τους υπόλοιπους στον εν λόγω χώρο. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης διακρί-
νεται ακριβώς από πάνω και στ’ αριστερά του καθηγητή. [Ο καθηγητής Αντ. 
Κεραμόπουλος είχε εκδώσει το 1917 στην Αθήνα την πραγματεία του Τοπο
γραφία των Δελφών. Το 1935 εξέδωσε τον Οδηγό των Δελφών (έκδοση της εν 
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2η έκδοση). Ο Π. Γ. Ροντογιάννης διέθετε 
στη βιβλιοθήκη αυτήν τη 2η έκδοση.]
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λωση της νόσου, το 1927, ξέσπασε τον Αύγουστο του 1928 μεγάλη επι-
δημία, με 650.000 περίπου καταγεγραμμένα περιστατικά ιδιαιτέρως 
σοβαρών μορφών της νόσου, εξ αιτίας των οποίων κατέληξαν τελικά 
1.061 άτομα. Δεν ήταν όμως μόνο η Αθήνα αλλά και η Λευκάδα, τόσο η 
πόλη όσο και η ύπαιθρος χώρα, που μαστίζονταν τον ίδιο μήνα από τον 
δάγκειο πυρετό. Τούτο πληροφορούμαστε από αναφορά τριών απο-
φοίτων (Κ. Σερεπίσου, Κ. Βαγενά και Ν. Σβορώνου) του Γυμνασίου 
Λευκάδος προς το Υπουργείο Παιδείας (με αποδέκτη τον υπουργό), με 
την οποία ζητούσαν να αναβληθούν οι προγραμματισμένες για τις αρ-
χές Οκτωβρίου εισαγωγικές εξετάσεις για εγγραφή στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Η αναφορά αυτή έχει ως εξής: «Λαμβάνομε την τιμήν να ανα-
φέρωμεν Υμίν ευλαβώς ότι λόγω της επιδημίας του Δάγγειου πυρεττού 
(sic) ήτις μαστίζει την πρωτεύουσαν και την επαρχίαν μας, αδυνατού-
μεν ν’ αναχωρήσωμεν δι’ Αθήνας και παρακολουθήσωμεν φροντιστήρια 
προκειμένου να υποστώμεν την υπό του Νομ. Δ. της 20/21 Σεπτ/βρίου 
1926 οριζομένην δοκιμασίαν προς εγγραφήν μας είς τινα Σχολήν του 
Πανεπιστημίου, γενησομένην συμφώνως προς τούτο το πρώτον Δεκα-
ήμερον του μηνός Οκτωβρίου. Τούτων ένεκεν παρακαλούμεν Υμάς κ. 
Υπουργέ, όπως ευαρεστηθήτε και διατάξητε την αναβολήν της δοκιμα-
σίας επί όσον χρόνον θέλετε εγκρίνη. Μετά τιμής. Η επιτροπή [υπογρα-
φές] Κ. Σερεπίσος, Κ. Βαγενάς, Ν. Σβορώνος».128 Το γεγονός ότι ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης δεν προσυπογράφει την αναφορά των τριών συμμαθη-
τών του, μας κάνει να πιστεύουμε πως ο ίδιος μάλλον έλειπε τότε από 
τη Λευκάδα και βρισκόταν ήδη στην Αθήνα. 

Επιστρέφοντας στο θέμα των σπουδών του Π. Γ. Ροντογιάννη, αμέ-
σως μετά τις εξετάσεις στη Φιλοσοφική Σχολή και την εγγραφή σε 
αυτήν, ο νέος φοιτητής νόσησε, και μάλιστα σοβαρά,129 όντας στην Αθή-

Greece in 1928», The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 29 (4) (1980), σ. 
635-637.

128.  Η άνω αναφορά, την οποίαν έθεσε ευγενώς υπ’ όψιν μας ο Δρ Β. Δ. Καρα-
μα  νω λάκης, φέρει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Υπουργείο Παιδείας 38909/ 
12.9.1928 και κοινοποίηση στο «Τμήμα» [;] στις 13.9.1928, και φυλάσσεται στο Ιστορι-
κό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

129.  Μολονότι ο δάγκειος πυρετός είναι ιογενής, συνήθως αυτοϊώμενη εξανθηματι-
κή, νόσος με μέση διάρκεια νοσήσεως στον άνθρωπο, όταν η κλινική της μορφή δεν είναι 
βαριά, περί τις έξι ημέρες (ο ασθενής χρειάζεται για ανάρρωση περί τις 3 εβδομάδες), 
εντούτοις στον Π. Γ. Ροντογιάννη προκάλεσε σοβαρή ασθένεια, υποχρεώνοντάς τον να 
χάση ένα ολόκληρο έτος σπουδών. Ίσως εκδήλωσε βαρεία μορφή της νόσου ή είχε και 
επαναλαμβανόμενες μολύνσεις από διαφορετικά στελέχη του ιού, που παρέτειναν τον 
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να, με απώλεια, όπως είπαμε, της πρώτης χρονιάς στο Πανεπιστήμιο. 
Υποχρεώθηκε ως εκ τούτου να παρακολουθήση την επόμενη χρονιά 
(1929-30) τα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών. Στα επόμενα 
ακαδημαϊκά έτη (1930-31, 1931-32 και 1932-33) ολοκλήρωσε επιτυχώς 
το δεύτερο,130 το τρίτο131 και το τέταρτο έτος,132 αντίστοιχα. Τον Νοέμ-
βριο του 1933 εξετάσθηκε επιτυχώς στις επί πτυχίω εξετάσεις του, στα 
Ελληνικά και στα Λατινικά, και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Φιλο-
σοφική Σχολή Αθηνών. Στο πτυχίο του αναγράφεται μεταξύ άλλων ότι 
«[...] περί την Φιλοσοφίαν [...] σπουδάσας και μετ’ ακριβήν δοκιμασίαν 
αξιωθείς του βαθμού “Λίαν Καλώς” εις τους πτυχιούχους της Φιλοσο-
φίας ενεκρίθη [...]» (στις 12 Ιουνίου 1934) (Εικ. 14).133 Ολοκληρώνοντας 
τις προπτυχιακές του σπουδές ο Π. Γ. Ροντογιάννης είχε εξασφαλίση 
τις θεωρητικές βάσεις ενός στέρεου φιλολογικού, ιστορικού και φιλο-
σοφικού γνωσιακού οικοδομήματος, που επρόκειτο να του εξασφαλίση 
στη συνέχεια την επιτυχία με ό,τι καταπιάστηκε.

χρόνο αναρρώσεώς του (βλ. σχετικώς την αναρτημένη στο διαδίκτυο ομιλία της Α. 
Μπα λάσκα με θέμα «Δάγκειος πυρετός» που έγινε στις 5.6.2010 στο Λαϊκό Γενικό 
Νο σοκομείο Αθηνών, και επίσης Κ. Δ. Γαρδίκα, Ειδική Νοσολογία, Επιστημονικές Εκδό-
σεις Γρ. Κ. Παρισιάνου, Αθήναι 21977, σ. 40-41). Στο βιογραφικό του σημείωμα (CV1) 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης γράφει επί του θέματος: «Το αυτό έτος [1928] ενεγράφην εις την 
Φι λο σοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά εξ αιτίας σοβαράς ασθενείας δεν 
ηδυ νήθην να φοιτήσω και ενεγράφην πάλιν το επόμενον έτος 1929 εις το α΄ έτος της αυ-
τής ως άνω Σχολής» (αρχείο Π. Γ. Ροντογιάννη). 

130.  Τα διδαχθέντα μαθήματα του δευτέρου έτους και η αντίστοιχη βαθμολογία 
του Π. Γ. Ροντογιάννη ήταν: Eλληνικά (γραπτά 5, προφορικά 7), Λατινικά (γραπτά 8, 
προφορικά 6), Βυζαντινή Τέχνη (καθηγητής Α. Αδαμαντίου) (5), Βυζαντινή Ιστορία (κα-
θη γητής Κ. Άμαντος) (8), Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών (ερμηνεία διδαχθέντων Αρ-
χαίων Ελληνικών) (8). Βλ. «Βιβλίον Β΄ Τμηματικών Εξετάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής 
1912-13-1934-35» (ΙΑΕΚΠΑ).

131.  Τα διδαχθέντα μαθήματα του τρίτου έτους και η αντίστοιχη βαθμολογία του Π. 
Γ. Ροντογιάννη ήταν: Ελληνικά (γραπτά 6, προφορικά 10), Λατινικά (γραπτά 6, προφο-
ρι κά 10), Ιστορία της Φιλοσοφίας (6), Ελληνική Λογοτεχνία (7), Αρχαιολογία: (καθηγη-
τής Α. Αρβανιτόπουλος) (6), (καθηγητής Γ. Οικονόμου) (6), και Γλωσσολογία (6). Βλ. 
«Βιβλίον Γ΄ Τμηματικών Εξετάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής» (ΙΑΕΚΠΑ).

132.  Δεν γνωρίζουμε τα διδαχθέντα μαθήματα και την αντίστοιχη βαθμολογία του 
Π. Γ. Ροντογιάννη του έτους αυτού, γιατί δεν υπάρχει το «Βιβλίο Δ΄ Τμηματικών Εξετά-
σεων της Φιλοσοφικής Σχολής» (ΙΑΕΚΠΑ), θεωρούμενο ως απολεσθέν.

133.  Αύξων αριθμός πτυχίου 1027. Το πτυχίο υπογράφουν ο πρύτανης Ν. Εξαρχό-
πουλος, ο κοσμήτωρ Κ. Λογοθέτης και ο γραμματεύς της Σχολής. Βλ. «Μητρώον Πτυχίων 
Φιλοσοφικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΙΑΕΚΠΑ).
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Εικ. 14. Το πτυχίο του Π. Γ. Ροντογιάννη από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

1. Prol_Kef.1-6.indd   81 18/4/2021   1:10:57 μμ



82 Κεφάλαιο 2  Η εκπαίδευσή του (1916-1934)

Ακολούθησε η καθομολόγησίς του, που έγινε ενώπιον του πρυτάνεως 
στις 18 του ιδίου μηνός. Από το σύνολο των 18 καθηγητών και των 2 
υφηγητών που τον δίδαξαν από το 1929 έως και το 1933, ο Π. Γ. Ροντο-
γιάν νης αναφέρει μόνο τους καθηγητές Παναγή Λορεντζάτο (των Αρ-
χαίων), Ερρίκο Σκάσση (των Λατινικών) και Κωνσταντίνο Άμαντο (της 
Ιστο ρίας), δηλαδή τους διδάσκοντες των φιλολογικών και των ιστορικών 
μα θημάτων, από τους οποίους έλαβε βαθμό 8, 10 και 8, αντιστοίχως.134 

Από τον Παναγή Λορεντζάτο135 (1871-1941), καθηγητή της Αρχαίας 
Ελληνικής Φιλολογίας και πρώτο δημοτικιστή στη Φιλοσοφική Σχολή, ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης διδάχθηκε Ιππόλυτο (Ευριπίδου) «μετά εισαγωγής 
εις την τραγωδίαν», «Ιστορία της Ελληνικής γλώσσης», «Συντακτικόν 
της Ελληνικής γλώσσης», «Ανάγνωση της Ιλιάδος ΑΩ», Αγαμέμνονα 
(Αισχύλου), «Ανάγνωσιν κατ’ οίκων και προπαρασκευή υπό φοιτητών 
μερών κατ’ εκλογήν του Ηροδότου και του Θουκυδίδου», Ηλέκτρα (Σο-
φοκλέους), Ιλιάδα και Οδύσσεια (Ομήρου), Προμηθέα δεσμώτη (Αισχύ-
λου) και ασκήθηκε στις εξής φροντιστηριακές ασκήσεις: «Ερμηνεία της 
Κύρου αναβάσεως και των Απομνημονευμάτων του Ξενοφών τος, των 
Νεκρικών διαλόγων του Λουκιανού και του Βίου του Σόλωνος και του 
Θεμιστοκλέους του Πλουτάρχου».136 Στο αρχείο του Π. Γ. Ρο ντο γιάν νη 
βρίσκονται οι σημειώσεις του για τον Ξενοφώντα (Κύρου ανά βα σις και 
Κύρου παιδεία) από τις φροντιστηριακές παραδόσεις του Π. Λορεν τζά-
του, το ακαδημαϊκό έτος 1929-30.

Ο Ερρίκος Σκάσσης (1884-1977), καθηγητής της Λατινικής Φιλολο-
γίας, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη: «Ορατίου επιστολές και σάτιρες», 
«Ορατίου και Βιργιλίου ποιήματα», «Ιστορία των Ρωμαϊκών Γραμμά-
των», «Ερμηνεία ποιημάτων Κατούλου», «Βιργιλίου Αινειάδα», «Ιστο-
ρία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας» και τα Γεωργικά του Βιργιλίου. Τον 
εκπαίδευσε δε φροντιστηριακά στην «Ερμηνεία Λατίνων πεζογράφων», 
στο «γραφείν λατινιστί» και επί πτυχιακών θεμάτων. Σημαντική υπήρ-
ξε η επιρροή του Ε. Σκάσση στο φιλολογικό/λογοτεχνικό έργο του Π. Γ. 
Ροντογιάννη, αφού στα Ποιήματά του ο τελευταίος περιλαμβάνει με-
ταφράσεις στα ελληνικά το 1938 των ωδών ΙΧ (Βιβλ. ΙΙΙ) και ΙΙΙ (Βιβλ. 
ΙΙ) του Ορατίου (βλ. σ. 53 και 54, αντίστοιχα), τη μετάφραση, το 1935, 

134.  Βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 152.
135.  Για τον Π. Λορεντζάτο βλ. Ι. Καλιτσουνάκη, «Η αναβίωσις των κλασσικών σπου-

δών εν Ελλάδι από της Απελευθερώσεως και εντεύθεν», Επιστημονική Επετηρίς Φιλο
σοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 8 (1957-58), σ. 404.

136.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
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του ποιήματος 101 («Στον αδερφό του που σκοτώθηκε και τάφηκε 
στη Θράκη») του Κατούλου137 και τις έμμετρες μεταφράσεις του Κα
τακλυσμού του Οβιδίου και του Α΄ και Β΄ βιβλίου των Γεωργικών του 
Βιργιλίου (βλ. παρακάτω). Το βιβλίο αυτό του Βιργιλίου ο Ε. Σκάσσης 
αναγνώριζε ως «το καλλίτερον έργον του Λατίνου».138

Ο Κωνσταντίνος Άμαντος139 (1874-1960), καθηγητής της Βυζαντινής 
Ιστορίας, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη «Βυζαντινή Ιστορία (από του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου και εντεύθεν)», και τον εκπαίδευσε σε φροντι-
στηριακές ασκήσεις.140 

Αρχαία Ελληνικά δίδαξαν επίσης τον Π. Γ. Ροντογιάννη και οι κα-
θηγητές Εμμανουήλ Πεζόπουλος, Ιωάννης Καλιτσουνάκης και Αντώνιος 
Κεραμόπουλος. 

Ο Ε. Πεζόπουλος141 (1880-1946), καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλολογίας και Παπυρολογίας, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη Κύκλωπα 
και Ιχνευτές (Ευριπίδου και Σοφοκλέους, αντιστοίχως) «μετ’ εισα γω-
γής εις το σατυρικόν δράμα», Οδύσσεια (Ομήρου), «Ερμηνευτική και 
κριτική», «Στοιχεία μετρικής», «Ερμηνεία Ελλήνων ποιητών κατ’ εκ λο-
γήν μετ’ εισαγωγής εις την λυρικήν ποίησιν», Νεφέλες (Αριστοφάνους) 
«μετ’ εισαγωγής εις την Αττικήν κωμωδία», «Άσκησιν μετρικής», «Ερ-
μηνεία επιγραμμάτων» και «Ιστορία Ελληνικής Λογοτεχνίας».142 Ο Ε. 

137.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς), ό.π., σ. 68.
138.  Βλ. Χ. Κ. Καπνουκάγια, Οι δάσκαλοι και καθηγηταί μου, τεύχος τρίτον, Θεσ-

σαλονίκη 1977, σ. 252. 
139.  Για τον Κ. Άμαντο βλ. Κ. Άμαντου, «Βιογραφικά Σημειώματα», Χιακά Χρονι

κά, Ζ΄ (1975), σ. 69-80, Δ. Α. Ζακυθηνού, «Κωνσταντίνος Άμαντος (1974-1960) Νεκρολο-
γία», Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, εν Αθήναις 1959, σ. 449-455, Αφι
έρωμα στον Κωνσταντίνο Άμαντο (ο Διδάσκαλος – ο Ερευνητής – ο Ιστορικός), Νέα 
Εστία, έτος ΛΕ΄, τ. 70, τχ. 825, Αθήναι, 15 Νοεμβρίου 1961, σ. 1471-1506, Ι. Σ. Νοτάρη, 
Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Άμαντος ως εθνικός Διδάσκαλος, Αθήναι 1961, σ. 33, Κ. Θ. 
Δημαρά, «Το έργο του Κωνσταντίνου Άμαντου», λόγος επιμνημόσυνος, Νέα Εστία, τ. 
70, 1961, σ. 998-1002, Κ. Σπυριδάκι, Λόγος επιμνημόσυνος κατά το εν τω Παγκυπρίω 
Γυμνασίω φιλολογικόν Μνημόσυνον του Κωνσταντίνου Άμαντου, εκδόσεις «Κυπρια-
κής Εκπαιδεύσεως», αρ. 2, Αθήναι 1966, σ. 19, Ε. Κοντογιώργη, «Ο Κωνσταντίνος Άμα-
ντος και οι απόψεις του για τη σημασία και τον εκσυγχρονισμό της υπαίθρου», Δελτίο 
του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, τόμος πρώτος, Μνήμη 
Ελευθερίου Πρεβελάκη, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1998, σ. 153-190.

140.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη.
141.  Για τον Ε. Πεζόπουλο βλ. Ι. Καλιτσουνάκη, «Η αναβίωσις των κλασσικών σπου-

δών», ό.π., σ. 410-411.
142.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
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Πεζόπουλος περιγράφεται ως «σχολαστικός, με τη λεπτεπίλεπτη διδα-
σκαλία του για τα λεξίδια, τις συντομογραφίες, τους παπύρους και τα 
ειλητάρια».143 Δεν αποκλείεται το μάθημά του για την ερμηνεία των 
επιγραμμάτων να διευκόλυνε μεταγενέστερα τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
στην επιτυχή μεταγλώττιση του επιγράμματος του Σιμωνίδη για τους 
πεσόντες Θερμοπυλομάχους (1940).

Ο Ι. Καλιτσουνάκης (1878-1966), καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλολογίας, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη Ιφιγένεια εν Ταύροις (Ευρι-
πίδου), «Εγκυκλοπαίδεια της Φιλολογίας», Πέρσες (Αισχύλου), Λάχη 
(Πλάτωνος) «μετά συντόμου εισαγωγής εις την Πλατωνικήν φιλοσοφίαν», 
Ιππόλυτο (Ευριπίδου) «μετά βραχείας εισαγωγής εις την τραγωδίαν», 
Ιππία (Πλάτωνος) «μετά κεφαλαιώδους επισκοπήσεως εις την τρα-
γωδίαν», «Ερμηνεία Ειδυλλίων του Θεοκρίτου μετ’ εισαγωγής εις την 
βουκολικήν ποίησιν», «Ιστορία της κλασικής φιλολογίας από του Ερά-
σμου και εξής», «Ησιόδου Έργα και ημέρας».144 Ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
κάνει συχνές αναφορές στον Ι. Καλιτσουνάκη στην (ανέκδοτη) ευρεία 
«Εισαγωγή» του στην πλατωνική Απολογία του Σωκράτη.

Ο Α. Κεραμόπουλος (1870-1960), καθηγητής Αρχαιολογίας, δίδαξε 
τον Π. Γ. Ροντογιάννη «Εισαγωγή στη διαμόρφωση των ελληνικών πο λι-
τειών»,145 «Βίο των Αρχαίων Ελλήνων», «Αθηναίων Πολιτεία κατά τον δ΄ 
αιώνα π.Χ.», «Τοπογραφία των Αθηνών» και τον εκπαίδευσε φροντι στη-
ρια κά στην «Ανάλυση επιγραφών», στην «Αριστοτέλους Αθηναίων Πολι
τεία» και στην [ανάγνωση] «Επιγραφών κατ’ εκλογήν».146 Στο τελευταίο 
αυτό μάθημα πιθανολογούμε ότι οφείλει την κατάρτισή του ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης στο να διαβάζη επιγραφές, όπως την πέτρινη που βρίσκεται μπρο-
στά στην πύλη της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Λευκάδα.147

Ιστορία δίδαξαν ακόμη τον Π. Γ. Ροντογιάννη οι Σωκράτης Β. Κου-
γέας και Μιχαήλ Δ. Βολονάκης. 

Ο Σ. Β. Κουγέας (1877-1966), καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας, δίδα-

143.  Βλ. Β. Μοσκόβη, Γενεά έρχεται, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1990, σ. 36.
144.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
145.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη διατηρούνται δακτυλόγραφες σημειώσεις 

κατά τις παραδόσεις του συγκεκριμένου μαθήματος, αποτελούμενες από 59 αριθμημέ-
νες σελίδες. Οι σημειώσεις, που είναι ελλιπείς, φέρουν στην πρώτη σελίδα χειρόγραφη 
σημείωση πάνω από τον τίτλο: Καθηγητής Κεραμόπουλος και Έλλη Ιορδάνου, φοιτ. 
Φιλολογίας. Έτος 1934, Αθήναι.

146.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
147.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Η Οδηγήτρια Λευκάδος», Ζυγός, τχ. 55 (Ιούνιος 1960), σ. 

27-37 και του ίδιου, Χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, ό.π., σ. 27-31.
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ξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη «Ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού», «Ιστο ρία 
των αρχαίων Ανατολικών λαών» και «Ιστορία της Αρχαίας Ελ λάδος» 
και τον εκπαίδευσε φροντιστηριακά στην «Έρευνα και χρήση των πηγών 
της Αρχαίας Ιστορίας», και στην «Ανάγνωση παλαιογραφικών κειμέ-
νων», στο Τμήμα των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης.148

O Μ. Δ. Βολονάκης (1875-1950), καθηγητής Γενικής Ιστορίας Μέσων 
και Νεωτέρων Χρόνων, μεταξύ άλλων δίδαξε στον Π. Γ. Ροντογιάννη και 
«Αγωγή του πολίτου». Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη βρίσκονται, ολι-
γοσέλιδες και πολυκαιρισμένες, δακτυλογραφημένες σημειώσεις με τίτλο 
«Αγωγή του πολίτου», πιθανότατα από αυτές τις παραδόσεις. Μεταγε-
νέστερες προσθήκες επί αυτών με κόκκινο μελάνι έκαμε ο ίδιος. Τις ση-
μειώσεις αυτές συνοδεύουν και άλλες χειρόγραφες, όχι όλες γραμμένες 
από το χέρι του. Ας σημειωθή πως ο ίδιος καθηγητής τον δίδαξε επίσης, 
το 1932-33, ανάλυση έργων (και) του J. Milton. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης με-
τέφρασε αργότερα στα ελληνικά ένα απόσπασμα από ποίημα αυτού του 
Άγγλου ποιητή («Ο Απολεσθείς Παράδεισος») (βλ. παρακάτω).

Αξίζει, όμως, να αναφέρουμε και τους λοιπούς αξιόλογους καθηγη-
τές του Π. Γ. Ροντογιάννη: Απόστολος Σ. Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντί-
νος Ι. Λογοθέτης, Νικόλαος Εξαρχόπουλος, Θεόφιλος Βορέας, Γεώργιος 
Π. Οικονόμος, Αδαμάντιος Ι. Αδαμαντίου, Νικόλαος Βέης, Σίμος Με-
νάρδος, Γεώργιος Π. Αναγνωστόπουλος και Φαίδων Κουκουλές, και 
επίσης τους δύο υφηγητές του: Ιωάννη Συκουτρή και Νικόλαο Βλάχο.

Ο Α. Σ. Αρβανιτόπουλος (1874-1942), καθηγητής της Ελληνικής Αρ-
χαιολογίας με ειδικότητα στην Επιγραφική, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάν-
νη «Έλληνες ζωγράφους από του Απελλού», «Έλληνες ανδριαντοποι-
ούς από του Δαιδάλου και του Φειδίου», «Ελληνικές επιγραφές των 
παρευκλειδίων χρόνων και της 4ης π.Χ. εκατονταετηρίδος», «Ελληνική 
επιγραφική», «Έλληνες ζωγράφους και αγγειογράφους από της 8ης 
π.Χ. εκατονταετηρίδος», «Ασκήσεις επί των ανδριαντικών έργων και 
των επιγραφών», «Αγγειογραφία και ζωγραφική των πρωΐμων Ελληνι-
κών χρόνων», «Έλληνες ανδριαντοποιούς επί τη βάσει της Ars Staturian 
και Sculptura του Πλινίου», «Μέθοδο αρχαιοελληνικών ερευνών δι’ εκ-
δρομών», «Νομισματική των Ελλήνων, των Ρωμαίων και των Βυζαντι-
νών», και τον άσκησε φροντιστηριακά «Προ των μνημείων», «Προ των 
αγαλμάτων, των νομισμάτων και των επιγραφών εν τοις Μουσείοις» 
και στη συγγραφή επιστημονικών αρχαιολογικών πραγματειών.149 Στο 

148.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
149.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
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αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη διατηρούνται δακτυλόγραφες σημειώ-
σεις150 πιθανότατα από τις παραδόσεις του Α. Σ. Αρβανιτόπουλου. 
Ίσως, πάλι, τα μαθήματα της Νομισματικής ενέπνευσαν τον Π. Γ. Ρο-
ντογιάννη και τον βοήθησαν στην ανάπτυξη της ενδιαφέρουσας προσω-
πικής του συλλογής νομισμάτων της νεώτερης Ελλάδας. 

Ο Κ. Ι. Λογοθέτης (1883-1975), καθηγητής της Ιστορίας της Φιλοσο-
φίας, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη Φιλοσοφία, και συγκεκριμένα «Φι-
λοσοφία των Ελλήνων», «Ασκήσεις στα αρχαία και νεώτερα φιλοσο-
φήματα», «Φιλοσοφία μετά τον Πλάτωνα», «Φιλοσοφία των Πατέρων 
και του μέσου αιώνος», «Σύγχρονη φιλοσοφία», «Φιλοσοφία των Ελλή-
νων από του Αριστοτέλους», «Νεωτέρα φιλοσοφία από του Καντίου» 
κ.ά.151 Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη υπάρχουν δακτυλογραφημένες 
σημειώσεις «Ιστορίας της Φιλοσοφίας από του Αριστοτέλους – Εισα-
γωγή κατά τις παραδόσεις του Καθηγητού Κ. Λογοθέτη». Πιθανολο-
γούμε πως οι ανευρεθείσες επίσης χειρόγραφες φοιτητικές σημειώσεις 
Φιλοσοφίας του Π. Γ. Ροντογιάννη προέρχονται από την παρακολούθη-
ση των παραδόσεων του ιδίου καθηγητή.

Ο Ν. Εξαρχόπουλος152 (1874-1960), καθηγητής της Φιλοσοφίας και 
της Παιδαγωγικής, και πρύτανης, τότε, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη, 
πιθανόν στο Γ΄ έτος, «Γενική και Ειδική Διδακτική», «Ψυχολογία των 
ατομικών διαφορών» και «Ψυχολογία του παιδός», «Σωματολογία του 
παιδός», ενώ τον άσκησε στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγι-
κής και στη Γενική Παιδαγωγική.153 Είναι άγνωστο σε ποιο βαθμό ο Ν. 
Εξαρχόπουλος επηρέασε τη διδακτική και παιδαγωγική εν γένει από-
δοση του μετέπειτα φιλολόγου καθηγητή Π. Γ. Ροντογιάννη. Ο φοιτητής 
δεν κάνει μνεία του καθηγητή του ούτε βρέθηκαν σημειώσεις από τις 
παραδόσεις και τις φροντιστηριακές του ασκήσεις. 

Ο Θ. Βορέας (1873-1954), καθηγητής Φιλοσοφίας, δίδαξε τον Π. Γ. 
Ροντογιάννη «Θεμελιώδη προβλήματα Ηθικής», «Λογική», «Ψυχολο-

150.  Αποτελούνται από 91 σελίδες. Λείπουν οι 9 πρώτες σελίδες, ενώ οι τελευταίες 
8 είναι χειρόγραφες.

151.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
152.  Για τον Ν. Εξαρχόπουλο βλ. Κ. Ε. Βασιλάκη, «Νικόλαος Εξαρχόπουλος», Επι

στημονικόν Βήμα του Διδασκάλου, εν Αθήναις 1954, σ. 1-29, Μ. Ι. Κισσάβου, «Νικόλαος 
Εξαρχόπουλος ο Επιστήμων», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών, Αφιέρωμα εις Νικόλαον Εξαρχόπουλον, περ. Β΄, τ. Ε΄, εν Αθήναις 
1954-1955, ανάτυπο, σ. 9-30, μετά προλόγου υπό Γ. Θ. Ζώρα, καθώς και Γ. Θ. Ζώρα, «Νικό-
λαος Εξαρχόπουλος – Νεκρολογία», Παρνασσός, τ. Β΄ αρ. 1 (1960), ανάτυπο, σ. 141-143.

153.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
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γία», «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία» και «Αισθητική», και τον άσκησε στο 
Ψυχολογικό Εργαστήριο και σε Φιλοσοφικό Φροντιστήριο.154 Ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης διέθετε στη βιβλιοθήκη του το έργο του Θεόφιλου Βορέα, 
Ψυχολογία, (τ. Β΄, Αθήναι 1933) και διατήρησε στο βιβλίο αυτό και τις 
σημειώσεις του για τη Λογική και την Ψυχολογία, κατά τις παραδόσεις 
του ίδιου καθηγητή.

Ο Γ. Π. Οικονόμος155 (1883-1951), καθηγητής της Αρχαιολογίας, δί-
δαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη «Αρχαία Αρχιτεκτονική», «Ιστορία της Αρ-
χιτεκτονικής και Ελληνική Αρχιτεκτονική», «Ιστορία της Πλαστικής», 
«Αρχαϊκή Πλαστική των Ελλήνων», «Ελληνική Πλαστική του 5ου αιώ-
νος π.Χ.» και τον άσκησε στην Ελληνική Αγγειογραφία, στην Ερμηνεία 
των αρχιτεκτονικών επιγραφών ή πλαστικών μνημείων και στην Ερμη-
νεία αρχαίων καλλιτεχνικών παραστάσεων.156

Ο Α. Ι. Αδαμαντίου (1875-1937), καθηγητής της Βυζαντινής Τέχνης, 
δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη «Βυζαντινές πόλεις και ο βίος εν αυτοίς», 
«Αρχές της Βυζαντινής Τέχνης», «Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης», «Βυζα-
ντινό πολιτισμό», «Κωνσταντινούπολις», «Μεγάλες ελληνιστικές πόλεις 
και κέντρα της Βυζαντινής Τέχνης», «Βυζαντινή Τέχνη επί Παλαιολόγων 
– Αναγέννησις», και τον άσκησε σε Γενικό και Ειδικό Φροντιστήριο.157

Ο Ν. Βέης (1883-1958), καθηγητής της Μέσης και Νεωτέρας Ελληνι-
κής Φιλολογίας, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη «Περί την βυζαντινήν και 
νεοελληνικήν φιλολογίαν», «Ερμηνεία παλαιοχριστιανικών και βυζαντι-
νών επιγραφών», «Ιστορία της Βυζαντινής Φιλολογίας και της επιβιώ-
σεως κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας», «Ερμηνεία μεσαιωνικών 
δημωδεστέρων κειμένων», Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από 
του Σολωμού και εξής», «Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας», 

«Φιλολογία της Ελληνικής Επαναστάσεως», «Ιστορία της Πελοποννή-
σου κατά τους μέσους αιώνες», «Νεοελληνική Φιλολογία (Παλαμάς και 
πρόδρομοί του)», «Παλαιογραφία και Παπυρολογία», «Ερμηνεία κρη-
τικού θεάτρου» κ.ά.158 Διδάσκοντας ποιητές της Νεο-αθηναϊκής σχο-

154.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
155.  Για τον Γ. Π. Οικονόμου βλ. Ι. Καλιτσουνάκη, «Η αναβίωσις των κλασσικών 

σπουδών», ό.π., σ. 405-406. 
156.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
157.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. Για τη βιβλιο-

γραφία του Αδαμαντίου Ι. Αδαμαντίου βλ. Ν. Λ. Παπαδάκη, Βιβλιογραφία Αδαμαντίου 
Ι. Αδαμαντίου (18751937), Αθήναι 1972, σ. 1-31. 

158.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
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λής159 ο Ν. Βέης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στον ποιητή Μιλτ. Μα-
λακάση, τον οποίο ιδιαιτέρως εκτιμούσε και από τα αριστουργηματικά 
του ποιήματα: «Μπαταριάς» και «Τάκης Πλούμας»,160 τα οποία και 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης, ως καθηγητής αρεσκόταν ιδιαιτέρως να αναλύη 
στην τάξη, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. 

Ο Σ. Μενάρδος161 (1871-1933), καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φι-
λολογίας, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη «Ιστορία της Ελληνικής Λογο-
τε χνίας» και Ασκληπιάζουσες, και τον άσκησε στην Ποιητική του Αρι-
στοτέλους και στους Διθυράμβους του Βακχυλίδη.162

Ο Γ. Π. Αναγνωστόπουλος163 (1884-1936), καθηγητής Γλωσσολογίας, 
δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη «Μορφολογία και Ιστορία της Ελληνικής 
και Λατινικής γλώσσης», «Περί της κλίσεως των ρημάτων, της παραγωγής 
και της συνθέσεως της αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής γλώσσης», «Γε-
νική γλωσσική» και τον άσκησε στην ερμηνεία γλωσσικών επιγραφικών 
κειμένων σε ελληνικά και λατινικά κείμενα, σε δωρικές διαλέκτους και 
νεοελληνικές διαλέκτους (τσακωνική, ποντιακή και καππαδοκική) και σε 
εκλεκτά μέρη της Ιλιάδος του Ομήρου και της Αινειάδος του Βιργιλίου.164

Ο Φ. Κουκουλές165 (1881-1956), καθηγητής Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Βίου των Βυζαντινών, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη «Ιδιωτικό και δη-
μόσιο βίο των Βυζαντινών» και τον άσκησε στους τρόπους συλλογής 
και επεξεργασίας του «παρά των Βυζαντινών συγγραφέων» λαογρα-
φικού υλικού.166

Ο Ι. Συκουτρής (1901-1937), υφηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλο-
λογίας, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη, από τον Ιανουάριο του 1931, «Προ-
βλήματα της ανθρωπιστικής εκπαιδεύσεως», το Συμπόσιο του Πλάτω-
νος, Λυσία, τις δημηγορίες του Θουκυδίδη, Οιδίποδα επί Κολωνώ του 
Σοφοκλέους και τον άσκησε στη χρήση της αττικής διαλέκτου και στη 

159.  Βλ. Β. Μοσκόβη, Γενεά έρχεται, ό.π., σ. 57-58.
160.  Α. Φλ. Κατσουρού, «Ο Τάκη-Πλούμας», Παρνασσός, τ. Η΄, αρ. 1 (1966), σ. 

67-72. 
161.  Για τον Σ. Μενάρδο βλ. Ι. Καλιτσουνάκη, «Η αναβίωσις των κλασσικών σπου-

δών», ό.π., σ. 400-401. 
162.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
163.  Για τον Γ. Αναγνωστόπουλο βλ. Ι. Καλιτσουνάκη, «Η αναβίωσις των κλασσι-

κών σπουδών», ό.π., σ. 408-409. 
164.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
165.  Για τον Φ. Κουκουλέ βλ. Ι. Καλιτσουνάκη, «Η αναβίωσις των κλασσικών σπου-

δών», ό.π., σ. 414-415. 
166.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
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σπουδή της φιλολογικής επιστήμης.167 Σημειώνεται ότι ο Συκουτρής υπήρ-
ξε σε μεταπτυχιακό επίπεδο μαθητής των σπουδαίων φιλολόγων της 
εποχής U. von Wilamowitz-Μoellendorff και W. Jaeger, στα Πανεπιστή-
μια του Βερολίνου και της Λειψίας. Ενδεικτικό της φήμης που έχαιρε, 
είναι το γεγονός ότι ο Wilamowitz τον είχε εντάξει στον φιλολογικό 
σύλλογο Graeca Wilamowitziana, που αποτελείτο από φιλόλογους, οι 
οποίοι στις συναντήσεις τους ερμήνευαν κλασικούς Έλληνες συγγρα-
φείς. Ήταν δε το μόνο μέλος μη γερμανικής καταγωγής που συμμετείχε 
στον σύλλογο. Το 1930 εξελέγη παμψηφεί υφηγητής στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ο μόλις 30 ετών Συκουτρής είχε 
ήδη ώς τότε να επιδείξη σπουδαία επιστημονική προσφορά. Θεωρούμε 
βέβαιο πως ο Π. Γ. Ροντογιάννης παρακολούθησε τον Ι. Συκουτρή και 
μελέτησε, όπως συνήθιζε, συστηματικά το έργο του. Πρέπει, επίσης, 
να παρακολούθησε και την πρώτη του διάλεξη, το 1930, με θέμα «Οι 
φορείς του πολιτισμού», που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση.168 Στη βι-
βλιοθήκη του ο Π. Γ. Ροντογιάννης διέθετε, μεταξύ άλλων, αντίτυπα 
των πρώτων εκδόσεων του Ι. Συκουτρή από την Ακαδημία Αθηνών, το 
Συμπόσιο του Πλάτωνος (α/α 972, Αθήναι 1934) και το Περί Ποιητι
κής του Αριστοτέλους (α/α 2391, Αθήναι 1937).

Ο Ν. Βλάχος (1893-1956), υφηγητής της Ιστορίας της Νεωτέρας 
Ελλάδος, δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη «Γενική Ιστορία των νεωτέρων 
χρόνων (1789-1815)», «Θεωρητικές αρχές της ιστορικής επιστήμης» και 
«Εξέλιξη του Ανατολικού Ζητήματος από του βερολινείου συνεδρίου 
μέχρι του έτους 1914».169

Από τους πανεπιστημιακούς δασκάλους του Π. Γ. Ροντογιάννη θα 
σταθούμε ιδιαιτέρως σε δύο: στον καθηγητή Ν. Βέη, κυρίως, και στον 
υφηγητή Ι. Συκουτρή, για τους οποίους έχουμε ενδείξεις πως πρέπει να 
επηρέασαν σημαντικά, με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό 
ο καθένας, τον νεαρό, τότε, φοιτητή μας. Ήταν και οι δύο δημοφιλέστατοι 
μεταξύ των φοιτητών. Ο πρώτος συνδύαζε «ρομαντικό λυρισμό με σο-
φία», κάτι που πολύ θα εκτίμησε ο νεαρός με την ποιητική διάθεση φοι-
τητής του. Ο Βέης διακήρυττε ακόμη πως «[...] οι επιστήμονες δεν πρέπει 
να κλείνονται στις βιβλιοθήκες και στα εργαστήριά τους και ν’ αγνοούν 
την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, να παίρνουν μέρος σ’ όλες 
τις εκδηλώσεις για την υπεράσπιση της ελευθερίας των απλών ανθρώ-

167.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
168.  Βλ. Β. Μοσκόβη, Γενεά έρχεται, ό.π., σ. 142.
169.  Βλ. σχετικώς την ταξινόμηση του 2011 του Β. Καραμανωλάκη. 
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πων, στέκοντας στο πλάι τους και όχι μένοντας πάνω από τις γιγαντιαίες 
συγκρούσεις που δημιουργούν την ιστορία και μεταβάλλουν τις τύχες 
των ανθρώπινων μαζών».170 Τις απόψεις αυτές ο ίδιος, όπως γνωρίζουμε, 
τις έκανε με περισσό θάρρος πράξη στα κατοπινά δραματικά χρόνια171 
και τις υιοθέτησε κατά γράμμα ως αρχές ζωής. Δεν πρέπει δε να είναι 
τυχαίο το γεγονός πως ο Π. Γ. Ροντογιάννης, απ’ όλους τους καθηγητές 
του διατήρησε στο αρχείο του μόνο τη φωτογραφία του Ν. Βέη (Εικ. 15). 

Είναι, πάλι, αξιοπερίεργο πώς ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν αναφέρ-
θηκε στο σύντομο βιογραφικό του σημείωμα, του 1994,172 στον έξοχο 

170.  Β. Μοσκόβη, Γενεά έρχεται, ό.π., σ. 23.
171.  Ο Ν. Βέης απομακρύνθηκε από τη θέση του στη δικτατορία Μεταξά και στη 

διάρκεια της Κατοχής εντάχθηκε στο ΕΑΜ. Το 1946 παύθηκε λόγω της πολιτικής του 
δράσεως από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής Αθηνών του Σο-
σιαλιστικού Κόμματος ΕΛΔ του Αλ. Σβώλου. 

172.  Βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 152-153.

Εικ. 15. Ο βυζαντινολόγος-νεοελληνιστής καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ν. Βέης. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης γράφει στο πίσω 
μέρος της: Ο Καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο Νικ. Βέης.
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νεαρό κλασικό φιλόλογο, τον τόσο φιλοσοφημένο, παρά το νεαρό της 
ηλικίας του, Ι. Συκουτρή, του οποίου παρακολούθησε τις σπουδαίες 
αναλύσεις του, μεταξύ άλλων του Συμποσίου του Πλάτωνα και του Οι
δίποδα επί Κολωνώ του Σοφοκλέους. Ιδιαίτερο προσόν του Συκουτρή 
ήταν η ικανότητά του να ξεπερνά το γράμμα των αρχαίων κειμένων 
και να αποκρυπτογραφή τις αιώνιες και συγκλονιστικές αξίες του κλα-
σικού πολιτισμού. Κατά την ανάλυση του Συμποσίου ο Ι. Συκουτρής 
ανέλυσε τους χαρακτήρες του Σωκράτους και του Αλκιβιάδου.173 Ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης, αρκετά χρόνια αργότερα, συχνά θα παραπέμψη στον 
Ι. Συκουτρή στην (ανέκδοτη) ευρεία «Εισαγωγή» του στην πλατωνική 
Απολογία του Σωκράτη. Τις συστάσεις, πάλι, του Ι. Συκουτρή ότι «[...] 
ο δάσκαλος οφείλει να ζωντανεύει το κείμενο, να το ζη και να το δίδη 
όπως ένας ηθοποιός», θ’ ακολουθήση αργότερα στην τάξη κατά τη δι-
δασκαλία των Αρχαίων ως καθηγητής και ο Π. Γ. Ροντογιάννης, ενώ ως 
δημιουργός θα εφαρμόση την παρακάτω άποψη του Ι. Συκουτρή για 
τη ζωή ως mondus vivendi στα πολλά κατοπινά παραγωγικά του χρό-
νια: «[...] Η ζωή είν’ ένας διαρκής αγών, μία αδιάκοπος, χωρίς τέρμα 
και χωρίς σταμάτημα, μάχη... Ο ηρωϊκός Άνθρωπος αποτελεί ο ίδιος 
κέντρον του εαυτού του, ελεύθερος εις την απομόνωσίν του... απτόητος 
με το θάρρος της προσωπικής του γνώμης και της προσωπικής του ευ-
θύνης, υπερήφανος μέσα εις το άβατον τέμενος της μοναξιάς του. Δι’ 
αυτό δεν καταδέχεται να φθονεί, μήτε να παραβγαίνει με τους άλλους· 
δεν χρειάζεται να βεβαιώνει εις τον εαυτόν του μ’ αυτό το μέσον, με 
την εξωτερικήν αναγνώρισίν του δηλαδή, την υπεροχήν του... Γνωρίζει, 
ότι σημασίαν δεν έχει το περιεχόμενον των ιδεών ενός ανθρώπου, αλλ’ 
η ψυχική δύναμις με την οποίαν τας κατέκτησε και τας κατέχει, όχι το 
τι πιστεύεις, αλλά το πώς πιστεύεις ό,τι πιστεύεις... Υπερήφανος είναι, 
όχι εγωιστής. Δι’ αυτό σπαταλά τον εαυτόν του. Η ευτυχία του είναι να 
δαπανά, ακριβέστερον ακόμη: να δαπανάται!»174 Ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
ακολούθησε συστηματικά και στη δημιουργική περίοδο της ζωής του 
τις αρχές του Ι. Συκουτρή, σχετικά με τη σχέση επιστήμης και πολιτι-
κής. Ο τελευταίος φέρεται να υποστήριζε175 πως «[...] ο επιστήμονας, 
αν και δίνει μιαν απίθανη ευρύτητα στην επιστήμη του, δεν την συγχέει 
με την πολιτική. Ο επιστήμονας μπορεί να γίνεται ο αφ’ υψηλού οδηγός 
του πολιτικού, αλλά ουδέποτε πρέπει να γίνεται ο ίδιος πολιτικός».

173.  Β. Μοσκόβη, Γενεά έρχεται, ό.π., σ. 143.
174.  Ι. Συκουτρή, Φιλοσοφία της ζωής, εκδ. Πελεκάνος, Αθήνα 2010, σ. 89.
175.  Β. Μοσκόβη, Γενεά έρχεται, ό.π., σ. 144.
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 Ειδικώς για έναν καθηγητή, τον Ερρίκο Σκάσση, πρέπει να επιση-
μάνουμε την αδυναμία του να αναγνωρίση στο πρόσωπο του φοιτητή 
του, του Π. Γ. Ροντογιάννη, τον ταλαντούχο λατινιστή, παρ’ ότι είχε 
σαφή αντίληψη των δυνατοτήτων του. Ενδεικτικό της όντως εξαιρε-
τικής του γνώσεως της λατινικής γλώσσας είναι το εξής περιστατικό: 
κατά την επί πτυχίω και ενώπιον των καθηγητών της Σχολής και του 
ακροατηρίου εξέτασή του στα Λατινικά,176 ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο 
τέλος της καθορισμένης εξέτασης προκάλεσε τον καθηγητή του και εξε-
τάζοντα Ε. Σκάσση σε συζήτηση, απευθυνόμενος προς αυτόν λατινιστί! 
Ο Σκάσσης μάλλον αιφνιδιασμένος από τη στάση του εξεταζομένου, θε-
ώρησε προτιμότερο να του δώση το βαθμολόγιο για να βάλη ο ίδιος τον 
βαθμό της αρεσκείας του, όπως και έγινε. Στη συνέχεια διέκοψε την 
εξέταση των υπολοίπων φοιτητών την ημέρα εκείνη177 και εγκατέλειψε 
τον χώρο (αμφιθέατρο) των εξετάσεων. Θυμίζουμε, ακόμη, εδώ πως η 
υποδειγματική μετάφραση178 του De bello Gallico του Γ. Ι. Καίσαρος από 
τον Π. Γ. Ροντογιάννη, το 1958, ήταν η πρώτη που έγινε στην ελληνι-
κή (απλουστευμένη καθαρεύουσα με κάποια στοιχεία δημοτικής) και 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως πρότυπο μεταφράσεως από φοιτητές των 
Φιλοσοφικών Σχολών έως τα τέλη περίπου της δεκαετίας του ’70.179 Ας 
σημειωθή επίσης πως ο μεταφραστής του έργου αυτού του Καίσαρος 
δεν το διδάχθηκε από τον Ε. Σκάσση όσο φοιτούσε, σε αντίθεση με 
όλες τις άλλες σχετικές μεταφραστικές εργασίες του, που ήταν συνέ-
χεια της διδασκαλίας του ίδιου καθηγητή. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, όπως 
θυμάται η Αλίκη Π. Ροντογιάννη, έκανε χρήση της λατινικής γλώσσης 
σαν να επρόκειτο για ομιλουμένη γλώσσα στις φιλολογικές συναντήσεις 

176.  Οι πτυχιακές εξετάσεις γίνονταν στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου. Κάθε 
μέρα περνούσαν καμιά δεκαριά υποψήφιοι που εξετάζονταν σε όλα τα μαθήματα των 
τεσσάρων ετών, από το πρωί ώς το βράδυ. Κατόπιν συνεδρίαζε η Σχολή και έβγαζε το ίδιο 
βράδυ τα αποτελέσματα, τα οποία διακήρυττε ένας κλητήρας στην αυλή του Πανεπιστη μίου 
(βλ. Γ. Θεοτοκά, Αργώ, δεύτερο μέρος, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1998, σ. 33).

177.  Βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 157.
178.  Ο μεταφραστής του άλλου έργου του Καίσαρος, De bello civili, Αντώνιος Η. 

Σα κελλαρίου, μετέπειτα καθηγητής της Λατινικής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, αφιέ-
ρωσε αντίτυπο του έργου με επαίνους στον Π. Γ. Ροντογιάννη. 

179.  Ο γράφων επισκεπτόμενος τον Ιούνιο του 2002 τον επισκευαζόμενο ορθόδοξο 
ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεριστή, κοντά στο χωριό Stilo στην Καλαβρία της Ιταλίας, 
συναντήθηκε εκεί με τον μοναχό Αθανάσιο (;), απόφοιτο το 1976 της Φιλοσοφικής Αθη-
νών. Ο τελευταίος ενθυμούμενος τον μεταφραστή των Απομνημονευμάτων ζήτησε να 
πληροφορηθή τη σχέση του με τον επισκέπτη! 
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του με τον φίλο και συνάδελφό του Ιωάννη Νοτάρη, στο σπίτι του στο 
Χαλάνδρι, αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία.

Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, θεωρούμε σκόπιμο να προ-
βούμε σε ένα σχόλιο επ’ αυτού, μολονότι το εν λόγω γεγονός στερείται 
τώρα οιασδήποτε πρακτικής σημασίας για τον τότε εξεταζόμενο φοι-
τητή. Κατά τη γνώμη μας ο έμπειρος και καλός καθηγητής Ε. Σκάσσης 
όφειλε τουλάχιστον να ενθαρρύνη τον νεαρό φοιτητή, αν όχι να τον 
βοηθήση, καθοδηγώντας τον να συνεχίση τις σπουδές του στη λατινική 
φιλολογία για μελλοντική ενδεχομένως ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, κάτι 
που ο τελευταίος διακαώς επιθυμούσε.180 Αλλά δεν το έκαμε, γεγονός 
που επιβεβαιώνει, ίσως, την ακρίβεια των επισημάνσεων που προηγου-
μένως αναφέραμε, του Κ. Θ. Δημαρά, περί «ελλείψεως παραδόσεως» 
εκ μέρους των καθηγητών στο τότε Πανεπιστήμιο Αθηνών (και της 
Φι λοσοφικής). Ίσως, πάλι, συνέτεινε σ’ αυτό και το γεγονός πως ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης, είτε από ατολμία, είτε από υπερηφάνεια, είτε και εξ 
αι τίας της αυτοπεποιθήσεώς του, λόγω της αποδεδειγμένης, όπως εί-
δαμε, επάρκειάς του στο αντικείμενο αυτό, απέφυγε να προσκολληθή 
στη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών σ’ αυτόν τον καθηγητή, 
πρακτική από μακρού γνωστή και αποτελεσματική, που ακολουθούσαν 
και τότε αλλά και για μακρό διάστημα και μετά στα ελληνικά πανεπι-
στήμια πολλοί φοιτητές που αργότερα διακρίθηκαν ως καθηγητές. 

Ως φοιτητής ο Π. Γ. Ροντογιάννης υπήρξε υποδειγματικός. Τούτο 
τεκμαίρεται όχι μόνο από τις δικές του επί του ζητήματος συχνές προ-
φορικές αναφορές, αλλά και από τους βαθμούς που έλαβε στα μαθή-
ματα, ιδίως τα φιλολογικά που διδάχθηκε, και από την συνολική επί-
δοσή του στις πτυχιακές εξετάσεις, ακόμη δε και από τα κείμενα των 
σημειώσεων που κρατούσε και διατήρησε στο αρχείο του και για τα 
οποία γίνεται λόγος στην παρούσα συγγραφή. Θυμίζουμε ακόμη ότι τα 
περισσότερα φιλολογικά-λογοτεχνικά κείμενα, είτε τα δημοσίευσε ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης είτε όχι, ιδιαιτέρως μάλιστα τα λατινικά, έρχονται σε 
συνέχεια των σχετικών παραδόσεων των καθηγητών του. Η προπτυχια-
κή εκπαίδευσή του και οι πολύ καλές, έως άριστες, πάλι, επιδόσεις του 
στα καθαρώς φιλολογικά μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων και των 
μαθημάτων ιστορίας) βεβαιώνουν και την προς την ομώνυμη κατεύθυν-

180.  Αυτό βεβαιώνει η Αλίκη Π. Ροντογιάννη, Όπως ο Π. Γ. Ροντογιάννης της απο-
κάλυψε, πριν από τον γάμο τους, επιθυμία και επιδίωξή του ήταν –και πριν την απο-
φοίτησή του ακόμη–, η συνέχιση, μετά τη λήψη του πτυχίου, των σπουδών του, για να 
ακολουθήση μετά ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στη Φιλοσοφική Σχολή ως λατινιστής. 
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ση κλίση του. Η φιλολογία του ταιριάζει ιδανικά· τον συναρπάζει, τον 
εμπνέει και αφιερώνεται σ’ αυτήν ολόψυχα για χρόνια. 

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Π. Γ. Ροντογιάννης ασχολείτο 
και με την ποίηση, γράφοντας ο ίδιος ποιήματα, ελάχιστα δε με την 
πεζογραφία.181 Τονίζουμε την κλίση του για τη λογοτεχνία (κυρίως την 
ποίηση) και την ιστορία. Αυτό εκμυστηρεύεται ο ίδιος στην ιδιόχειρη 
διαθήκη του πολύ αργότερα (4.5.1994): «Είχα μεγάλη ευαισθησία στην 
ποίηση και στην ιστορία». Η έκδοση των Ποιημάτων περιλαμβάνει 42 
ποιήματα,182 εκ των οποίων 9 είναι μεταγλωττίσεις/μεταφράσεις (τρεις 
του Ανακρέοντος, μία του Δαυίδ, δύο του Ορατίου, δύο του J. Milton 
και μία του L. Byron) και 2 επιγράμματα. Αδημοσίευτα υπάρχουν 15 
ποιήματά του. Στην ποιητική του προσπάθεια εντάσσουμε και την έμ-
μετρη μεταγλώττιση του Προμηθέως δεσμώτου του Αισχύλου. H ποί-
ηση του Π. Γ. Ροντογιάννη, που χαρακτηρίζεται από το έντονα συναι-
σθηματικό και βιωματικό στοιχείο, αρχίζει το 1931, όταν φοιτούσε στο 
β΄ έτος της Φιλοσοφικής και συνδέεται με τις σπουδές που έκανε τότε. 
Ήδη στο α΄ έτος είχε παρακολουθήσει τον καθηγητή Ν. Βέη να διδάσκη 
«Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από του Σολωμού και εξής», 
την επομένη χρονιά «Ερμηνεία μεσαιωνικών δημωδεστέρων κειμένων», 
στο γ΄ έτος «Νεοελληνική Φιλολογία (Παλαμάς και πρόδρομοί του)» 
και στο δ΄ έτος «Νεοελληνική Φιλολογία (Αθηναϊ κή Σχολή 1880 και 
εξής)». Ποίηση, όμως, του δίδαξε και ο καθηγητής Ε. Σκάσσης (Βιργι-
λίου ποιήματα στο α΄ έτος, Κατούλου ποιήματα στο β΄, και Βιργιλίου 
Αινειάδα στο γ΄ έτος). Έκτοτε παρακολουθεί και διαβάζει παθιασμένα 
ποίηση. 

Το πρώτο του ποίημα, γραμμένο το 1931, είναι το αδημοσίευτο «Ξε-
νιτεμός». Ο νεαρός ρομαντικός φοιτητής, με έντονη τη νοσταλγία της ιδι-
αιτέρας του πατρίδας, ζώντας με πάθος τη ζωή του φοιτητή, αντιμετω-
πίζοντας τις συναισθηματικές ανησυχίες της νιότης αλλά και τις αγωνίες 
μπροστά στο άδηλο μέλλον του, βρίσκει διέξοδο στιχοπλέκοντας. Παλιά 
κληρονομική προδιάθεση. Και μιλάει συχνά με την πέννα για τον εαυτό 

181.  Στο αρχείο του υπάρχουν τα αδημοσίευτα, σε χειρόγραφη μορφή, διηγήματά 
του της περιόδου εκείνης: «Καίτη», «Η μάνα του χωροφύλακα», «Ήταν βραδάκι τ’ Απρί-
λη», ένα ατιτλοφόρητο, καθώς και ένα πλήρες, επίσης ατιτλοφόρητο, δακτυλογραφη μένο 
θεατρικό έργο του.

182.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης ως σημαντικώτερα από τα ποιήματά του αυτά αναγνώρι-
ζε το «Θλίψη σταλοβολούν τα ουράνια», «Τα τραγούδια της Αννιώς» και τη μετάφραση 
της Ωδής ΙΧ του Ορατίου. 
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του στο χαρτί και η ποίησή του γίνεται, έτσι, καθρέφτης της νεανικής, 
άδολης και υπερευαίσθητης ψυχής του, που αποκαλύπτει ανείπωτες και 
ανομολόγητες συναισθηματικές-συγκινησια κές του ανησυχίες, εσωτερι-
κές συγκρούσεις αλλά και προσδοκίες, που για αρκετά χρόνια θα τον 
συγκλονίζουν. Η ποιητική του δραστηριότητα, πάνω στο ίδιο πάντα μοτί-
βο, κατά το πλείστον βιωματική, συνεχίστηκε έκτοτε και με προοδευτικά 
αυξανόμενο, από άποψη παραγωγής, ρυθμό, που κορυφώθηκε περί το 
1935-1938, τότε που επηρεάζουν τη νεανική ψυχή του και πολιτικά γε-
γονότα, τα οποία δεν τον αφήνουν ασυγκίνητο. 

Με την ποίησή του μιλάει ακόμα, ως ανάγκη ψυχής τώρα, και για 
αγαπημένα συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, απ’ όπου αντλεί την 
έμπνευση. Δοκιμάζει αργότερα και τη μεταφραστική και μεταγλωτ-
τιστική του ικανότητα στον έμμετρο λόγο, ακόμη και επιγραμμάτων. 
Γίνεται, μάλιστα, και ο ίδιος επιγραμματοποιός.

Στα περισσότερα ποιήματά του είναι εμφανές το ρομαντικό και λυ-
ρικό183 στοιχείο. Το τελευταίο του ποίημα, «Επόθησε η καρδιά των πε-
θαμένων τη ζωή», που είναι αφιερωμένο στον νεκρό αδελφό του, Σπύ-
ρο Ροντογιάννη-Μελά, γράφηκε στη Λευκάδα τον Δεκέμβριο του 1947. 
Ήταν το κύκνειο άσμα του.

 Η ποιητική εργασία του Π. Γ. Ροντογιάννη δεν έτυχε ώς τώρα αξιο-
λογήσεως από ειδικό κριτικό. Εντούτοις, για τα ποιήματά του αυτά 
έχουμε εκπεφρασμένα ενθουσιώδη σχόλια. Ο φιλόλογος Πανταζής Κο-
ντομίχης σε σημείωμά του με ημερομηνία 25 Αυγούστου 1995 και απο-
δέκτη τον ποιητή, μεταξύ άλλων του γράφει, αφού διάβασε τα Ποιήμα
τά του: «[...] Είναι ποιήματα! Τελείωσε. Μπράβο σου και γι’ αυτήν την 
έκδοση, που είναι μέσα στο λυρικό κλίμα της προπολεμικής εποχής». 
Ο δάσκαλος, πάλι, Χρίστος Ροντογιάννης184 αξιολογώντας το ποιητι-
κό αυτό έργο σημειώνει σχετικώς: «[...] είναι ποίηση με πρωτόγνωρο 
ρυθμό. Μια υψηλή σύλληψη με ρωμαλέο κι ανδροπρεπή λόγο, καθώς 
ταλανίζεται η ανθρώπινη ψυχή στο χαμό των ωραίων ονείρων και αξιών 
κι αγαπημένων ανθρωπίνων υπάρξεων. Τα φυσικά στοιχεία ουρανός, 
ήλιος, αιθέρας, σύννεφα, λίμνες, άνεμος, βουνά, επικοινωνούν με μια 

183.  Ενδεικτικά βλ. τα ποιήματα: «Θλίψη σταλοβολούν τα ουράνια», «Τα τραγού-
δια της Αννιώς», «Ρομαντικό», «Σκόλη», «Επόθησε η καρδιά των πεθαμένων τη ζωή», 
επη ρεασμένος ίσως από την εκφραστικότητα, μελωδικότητα και πλαστικότητα της ποίη-
σης του Ιωάννη Γρυπάρη και του Μιλτιάδη Μαλακάση, τους οποίους ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης ιδιαιτέρως θαύμαζε. 

184.  Βλ. σχετικώς εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 40, Δεκέμβριος 1995, σ. 2 και 3.
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μυστική αισθαντικότητα με τα ανθρώπινα συναισθήματα και συμπερι-
φέρονται συμπαθητικά. Εικόνες από τον φυσικό και ζωικό κόσμο επι-
λεγμένες, ζυγίζουν τις συναισθηματικές καταστάσεις. Και ο λυρικός 
λόγος, οικονομικά ρυθμισμένος με δυναμικά ρήματα, χαρακτηριστικά 
και κοσμητικά επίθετα και προσεγμένες μεταφορές, δημιουργούν μια 
συναρπαστική συμφωνία [...]». Τον γράφοντα γοητεύει, σε πολλά απ’ 
τα ποιήματά του αυτά, η ευαίσθητη σκέψη του ποιητή, η γλώσσα που 
χρησιμοποιεί και ακόμη η τεχνική τους επεξεργασία. Κρίνει, μάλιστα, 
πως ακόμα και όταν, σε ελάχιστα (απ’ τα αδημοσίευτα) ποιήματά του, 
η σκέψη του δεν είναι πρωτότυπη και η γλώσσα του όχι λαμπρή, η 
τεχνική τους επεξεργασία είναι πάντα καλή. Ιδιαίτερη φιλολογική αξι-
ολόγηση απαιτεί185 η κατά τη γνώμη μας έξοχη έμμετρη μεταγλώττισή 
του, το 1938, του Προμηθέως δεσμώτου. 

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης μία μόνο φορά επιχείρησε να δημοσιεύση 
ποί ημά του σε φιλολογικό περιοδικό. Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος του 
1940 έστειλε για δημοσίευση186 στα Νεοελληνικά Γράμματα το ποίημά 
του «Θλίψη σταλοβολούν τα ουράνια». Το περιοδικό, όμως, διέκοψε 
το 1941 την έκδοσή του και το ποίημα δεν δημοσιεύτηκε. Επειδή δε ο 
ίδιος αναγνώριζε το ποίημα αυτό ως το καλλίτερό του, γι’ αυτό και το 
ανα δημοσιεύουμε εδώ:

ΘΛΙΨΗ ΣΤΑΛΟΒΟΛΟΥΝ ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Στη θάλασσα του δειλινού
απλώνει ο ήλιος τα μαλλιά του
κι αργοκυλάει χρυσό ποτάμι
στου δειλινού τις θάλασσες.

Κι ανέμισε στου δειλινού τ’ αγέρι τα μαλλιά της
κι εγίναν οι ελιές ξανθές

185.  Σύμφωνα με την άποψη του εκλεκτού δικηγόρου Γεωργίου Θ. Γιαννόπουλου 
[βλ. σχετικώς το άρθρο του «Αισχύλου: Προμηθεύς δεσμώτης», στην Πολιτική Φιλολογι
κή –των Πατρών–, φ. 119, (Πάτρα, Σεπτέμβριος 2011)].

186.  Σύμφωνα με σχετική αναφορά του ιδίου στον γράφοντα. Στο αρχείο του υπάρ-
χει το σχέδιο, χωρίς ημερομηνία, της συνοδευτικής επιστολής του προς τον Φωτιάδη, 
υπεύ θυνο εκδόσεως του περιοδικού, που έχει ως εξής: «Αξιότιμε Κύριε Φωτιάδη. Αν 
αξίζει κάτι αυτό που σας στέλνω δημοσιέψτε το. Στο περιοδικό σας εύχομαι καλή προ-
κοπή... και πολλή ζωή. Μ’ εκτίμηση. (Υπογραφή)». Τα Νεοελληνικά Γράμματα πρωτο-
κυκλοφόρησαν το 1935 και δεν ξαναβγήκαν από το 1941 και ύστερα.
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και τα νερά φωσφόρισαν της λίμνης.

Ω! σιγαλιά που με το δάχτυλο στο στόμα,
αργά κι επίσημα τη νύχτα προβοδάς
μίλει μου ν’ ακούσω το τραγούδι σου
ν’ ακούσω τη φωνή της
έτσι σα φως, όπως την είδες και την είδα
έτσι σα φως, από τη γη ως τ’ αστέρια.

Κύκλο τον κύκλο πλάτυνε ολόγυρα η ζωή
– στενή που ήταν! –
κι απάνω, ανάλαφρα, κι απάνω
με των περιστεριών τους γύρους,
επέταξα στο κάλεσμά της.
Ω! σιγαλιά που τραγουδάς,
κι ω σκέψη που σωπαίνεις
κι εσύ καρδιά μου, που δεν έτρεμες
και μάζεψα στη χούφτα μου τ’ αστέρια.

Αποσπερίτη, συνοδέ του γεωργού του κουρασμένου,
που φέγγεις πα στο ιδρωμένο μέτωπό του
και λάμπεις στης αξίνας του την πλάτη,
σ’ άγγιξα τη νύχτα εκείνη στα μαλλιά της
σ’ είδα στα μάτια της αγάπη
σ’ ήπια στα χείλη της τραγούδι
σ’ ένιωσα αίμα μες στη δύναμή μου
και στην καρδιά μου ελπίδα
κι από σκοπιά θεόρατη ίσα κάτου,
ακρωρισμένη στην ελπίδα
κι από σκοπιά θεόρατη ίσα κάτου
βιγλίζει σαν αϊτός, που στέκει
με ζυγιασμένα τα φτερά στα μεσουράνια,
βιγλίζει απ’ τα μεσούρανα η ψυχή μου.

Στη μουσική γαλήνη του πελάου
κοιμάται τ’ όνειρο... την είδα.

Χαρά, κι επήγες με τα σύγνεφα
των δειλινών ονείρων...
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Χαρά, και πως ν’ ανθίσουνε
τα τριαντάφυλλα της σκέψης
μες στο δάκρυ
του ονείρου του ταξιδεμένου!

Στης λίμνης τον καθρέφτη,
που λαμποκόπαε των ματιών της τη γαλήνη,
ο ουρανός κλαίει την αγκούσα της ψυχής μου,
ο ουρανός που σταλοβόλαε καλωσύνη.
Γλάροι μ’ αργόλαμνες φτερούγες,
οκνοί και νυσταγμένοι γλάροι
– ίσκιοι ονείρων που κοιμήθηκαν –
γυρνάν ν’ αράξουν σε κουφάλες έρμων βράχων
οι κουρασμένες σταχτερές μέρες.

Παράθυρ’ ανοιχτά στη δύση,
με τα παράθυρα ανοιχτά στη θλίψη,
απόμειναν οι ξανθές ώρες,
στα σούρουπα που βαριά σωριάζονται
στα μαραμένα τα χαμόγελα.
Κι οι νυχτερίδες φώλιασαν στη σκέψη
κι απόμειναν τα βλέφαρά μας
παράθυρα ανοιχτά στη θλίψη
και το τριζόνι του πόνου
τη μνήμη ανασκαλεύει.

Χαρά! και πήγες με τα σύγνεφα
των δειλινών ονείρων,
κι ερράγισε της λίμνης ο καθρέφτης
στο νόημα της φυγής σου
κι ανοίξανε τα δυσμικά παράθυρα του πόνου
κι έγιναν κουρασμένες, σταχτερές οι μέρες
κι οκνοί γυρνάνε γλάροι σαν τους ίσκιους,
κι απάς στη λίμνη την περίλαμπρη
θλίψη σταλοβολούν τα ουράνια.

1940

Το 1947 ο Π. Γ. Ροντογιάννης έλαβε την οριστική απόφαση να ασχο-
ληθή πλέον, πέραν της εκπαιδεύσεως, κυρίως με την ιστορία του νησιού 
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του, εγκαταλείποντας για πάντα την ποίηση. Διατήρησε, όμως, ώς το 
τέλος τη λογοτεχνική του διάθεση στις συγγραφές του. Τούτο πιστοποι-
είται από την ποιότητα του γραπτού του λόγου, που αποπνέει ποίηση, 
ευδιάκριτη όχι μόνο στο φιλολογικό μα και στο αμιγώς ιστοριογραφικό 
συγγραφικό του έργο, γεγονός που κάνει ευχάριστο, αν όχι απολαυστι-
κό, το διάβασμά του. 

Στο Πανεπιστήμιο ο Π. Γ. Ροντογιάννης είχε φίλους: τους συμφοιτη-
τές του και κατόπιν εξαίρετους φιλολόγους Παναγιώτη Μπέη187 (1911-
2006) από τα Τρίκαλα και Νικόλαο Τζιώλα188 (1911-1999) από τη Θεσ-
σαλονίκη, με τους οποίους διατήρησε στη συνέχεια φιλία (με τον πρώτο, 
μάλιστα, ώς το τέλος της ζωής του). Φιλία από τα φοιτητικά έδρανα και 
για αρκετά χρόνια μετά το πτυχίο είχε και με τους φιλολόγους Δέσπω 
Στυλιανοπούλου (Εικ. 16) και τον Ηρακλή Γρίσπο (Εικ. 17, δεξιά) από 
την Αμοργό, με τους οποίους διατήρησε για χρόνια αλληλογραφία.

Η φοίτηση του Π. Γ. Ροντογιάννη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, κατά την εκτίμηση του Δ. Χ. Σκλαβενίτη «[...] δεν 
θα του εξασφαλίσει μόνο την επαγγελματική σταδιοδρομία αλλά και 
τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις να προβληματίζεται πάνω στα 
πνευματικά και κοινωνικά δρώμενα. Από την περίοδο αυτή αρχίζει να 
τον ενδιαφέρει η ιστορική έρευνα που τόσο έντονα θα τον απασχολήσει 
στα κατοπινά χρόνια».189 

Μετά την καθομολόγησή του, στις 18 Ιουνίου 1934, και έχοντας ολο-
κληρώσει τον κύριο αντικειμενικό του στόχο, που ήταν η προπτυχιακή 
εκπαίδευσή του στη Φιλοσοφική Σχολή και η λήψη του πτυχίου του, 
επιστρέφει πάραυτα στη Λευκάδα. Τον αναμένει εκεί υπομονετικά ο 
νεώτερος αδελφός του, Σπύρος. Ο τελευταίος είναι απόφοιτος του Γυ-
μνασίου Λευκάδος ήδη από τον Ιούνιο του 1931 και παραμένει στο χω-
ριό του αναμένοντας την επιστροφή του μεγαλύτερου, πτυχιούχου πλέον, 
αδελφού του, για να μπορέση και αυτός με τη σειρά του να συνεχίση 
τις σπουδές του στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων, για 

187.  Στα τελευταία χρόνια η συνεννόηση του Π. Γ. Ροντογιάννη και του Π. Μπέη 
ήταν προβληματική, αφού ο πρώτος εμφάνιζε από μακρού βαρηκοΐα και ο δεύτερος 
είχε σοβαρή αδυναμία ομιλίας λόγω προβλήματος του λάρυγγος. Τη συνεννόηση τότε 
διευκόλυνε η παρεμβαίνουσα φιλόλογος, Δώρα Π. Μπέη, κόρη του δεύτερου! 

188.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, μάλιστα,, πάντρεψε μετά την απελευθέρωση στη Θεσ-
σα λονίκη το ζεύγος Νικόλαο και Μαριάνθη (δικηγόρο) Τζιώλα, που με τη σειρά του πά-
ντρεψε λίγο αργότερα εκεί τον Πάνο και την Αλίκη Ροντογιάννη.

189.  Δ. Χ. Σκλαβενίτη, Φιλολογικά και λευκαδίτικα, ό.π., σ. 207.
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δάσκαλος. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους δεν άντεχε 
ταυτόχρονη σπουδή των δύο, και μάλιστα σε διαφορετικές πόλεις. 

Επαγγελματικά έχει προσανατολισθή: θα εργασθή ως φιλόλογος 
καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση. Υποβάλλει σχετική αίτηση και ανα-
μένοντας τον διορισμό του μένει και πάλι στο πατρικό σπίτι στο χωριό 
του, στους Τσουκαλάδες Λευκάδος.

Συνοψίζοντας, την από κάθε άποψη δύσκολη περίοδο από το 1916 
ώς το 1934, που για τον Π. Γ. Ροντογιάννη αντιστοιχεί στην περίοδο της 
εκπαιδεύσεώς του, από τη στοιχειώδη ώς την ολοκλήρωση των προπτυ-
χιακών του σπουδών με τη λήψη του πτυχίου του από τη Φιλοσοφική 
Σχολή Αθηνών, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως λίαν επιτυχή. Το 
ενθουσιώδες μα και συνεσταλμένο, και το αποφασισμένο να σπουδάση 
νεαρό χωριατόπαιδο βρίσκει στον δρόμο του εκλεκτούς εκπαιδευτικούς 
σε κάθε βαθμίδα της πορείας του, προπάντων στο Πανεπιστήμιο, και 
κατορθώνει, με τα πλούσια πνευματικά και ψυχικά του χαρίσματα, τη 

Εικ. 16. Η συμφοιτήτριά του στη Φιλοσοφική και φίλη του Π. Γ. Ροντογιάν-
νη, Δέσπω Στυλιανοπούλου. 
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σοβαρότητα, την αφοσίωση και τη 
μεθοδικότητα που τον διακρίνουν, 
να αποκτήση εφόδια ικανά για να 
επιτυχή, τουλάχιστον, επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία. Δεν περιορί-
ζεται, όμως, σ’ αυτό. Κατορθώνει 
να δώση ακόμη και απτά δείγμα-
τα των ξεχωριστών του πράγματι 
δυνατοτήτων, που θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν αφετηρία μελλο-
ντικής ίσως ακαδημαϊκής σταδιο-
δρομίας στη λατινική φιλολογία, 
κάτι που ο ίδιος ζωηρά επιθυμού-
σε. Τη φοιτητική του εικόνα διαν-
θίζει η ποιητική του ενασχόληση 
και η διάθεσή του να διευρύνη τις 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις του. Ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης αποδεικνύεται 
στις σπουδές του πρότυπο ευσυ-
νείδητου και συνεπούς φοιτητή· 
φοιτητή που ξέρει από νωρίς τι 
πρέπει να κάμη και πώς να το 
κάνη για την καλλίτερη εκπαίδευ-
σή του. Βασίμως πιθανολογούμε 
πως η παρουσία του, η στάση και 
η συμπεριφορά του, αλλά και η 
απόδοσή του δεν πέρασαν απα-

ρατήρητα από τους πανεπιστημιακούς δασκάλους του. Τα δύσκολα, 
τελικώς, οικονομικά της οικογένειάς του και ο αναμένων με τη σειρά 
του υπομονετικά να συνέχιση τις σπουδές του νεώτερος αδελφός του, 
ο Σπύρος, υποχρεώνουν τον 23χρονο πτυχιούχο Π. Γ. Ροντογιάννη να 
επι στρέψη, το θέρος του 1934, στον γενέθλιο τόπο του, τη Λευκάδα. Κλεί-
νει, έτσι, γι’ αυτόν, όπως θα δούμε, οριστικά και αμετάκλητα η σχέση 
του με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακυρώνεται κάθε προοπτική ακα-
δημαϊκής του σταδιοδρομίας. Ρεαλιστής όπως είναι, προσανατολίζεται 
πια να δουλέψη ως φιλόλογος καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση. Το 
μοντέλο εκείνο που θα λέγαμε πως χαρακτηρίζει τον Π. Γ. Ροντογιάν νη 
την περίοδο της εκπαιδεύσεως, είναι αυτό του υποδειγματικά ευσυ-
νείδητου, πολύ καλού και με γερές βάσεις στην αρχή μαθητή και στη 

Εικ. 17. Οι τρεις φίλοι. Από αρι-
στερά: Παναγιώτης Μπέης, Π. Γ. 
Ροντογιάννης και Νίκος Τζιώλας 
(Λάρισα 1938). 
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συνέχεια φοιτητή στην ακμάζουσα τότε Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, που 
οι συνθήκες, όμως, τον υποχρεώνουν να προσβλέπη σε κατώτερη απ’ 
αυτήν που θα ήθελε και θα μπορούσε να επιτύχη επαγγελματική-επι-
στημονική προοπτική (και επίσης ενός υποσχόμενου νεαρού ποιητή). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (1934-1939) 

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετά τη λήψη του πτυχίου του, το θέρος του 1934, 
παρέμεινε ώς το φθινόπωρο του 1939 αδιόριστος. Είναι η περίοδος της 
αδιοριστίας του, την οποία χαρακτηρίσαμε και ως μεταβατική. Όπως 
είδαμε, ο νεαρός πτυχιούχος φιλόλογος, μολονότι πραγματοποίησε λίαν 
επιτυχείς βασικές σπουδές, αναγνωρίζοντας προφανώς ότι η λήψη του 
πτυχίου δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο παρά μόνο την αρχή στο 
κύριο επαγγελματικό και επιστημονικό του έργο, συνέχισε την εκπαί-
δευσή του αυτοδιδασκόμενος, μελετώντας πυρετωδώς εν όψει του διο-
ρι σμού του. Κατά τον Τ. Ε. Σκλαβενίτη190 «[...] οι σπουδές του και κυ-
ρίως ο αέναος αυτοδιδακτισμός του χάρισαν βαθειά γνώση των κλασι-
κών κειμένων αλλά και κειμένων φιλοσοφικών, κυρίως ελληνικής και 
ξένης λογοτεχνίας, και τον πλούτισαν με γλωσσομάθεια αλλά και με 
τα εργαλεία των φιλολογικών και ιστορικών σπουδών». Όσα, μάλιστα, 
θα κάμη ο Π. Γ. Ροντογιάννης την περίοδο αυτή συνιστούν μιας πρώ-
της τάξεως μεταπτυχιακή εκπαίδευση, με το κομμάτι της αυτοεκπαι-
δεύσεως να αποτελή, τουλάχιστον, το ισοδύναμο των μαθημάτων που 
παρακολουθεί ένας σύγχρονος μεταπτυχιακός φοιτητής. Το εξαιρετικό, 
πάλι, φιλολογικό του έργο, που, όπως θα δούμε, εκπονήθηκε τότε, έστω 
και αν δημοσιεύθηκε πολύ αργότερα, αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, 
ισοδύναμο μιας διατριβής ενός μεταπτυχιακού φοιτητή, που ακολουθεί 
σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην κλασική φιλολογία.

Για ένα σημαντικό διάστημα, στην αρχή της περιόδου αυτής και ώς 
το 1936, ο Π. Γ. Ροντογιάννης παρέμεινε στο πατρικό του σπίτι στο χω-
ριό του, στους Τσουκαλάδες Λευκάδος (Εικ. 18), μελετώντας με πάθος 
ιδίως κλασικούς Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς. Παράλληλα, μαθαί-

190.  Τ. Ε. Σκλαβενίτη, «Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-1996), ο ιστορικός της Λευκά-
δας», ομιλία στην εκδήλωση της 18ης Νοεμβρίου 2011 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών επ’ ευ-
καιρία των 100 ετών από τη γέννηση του Ν. Σβορώνου και Π. Γ. Ροντογιάννη, ιστορικών. 

1. Prol_Kef.1-6.indd   103 18/4/2021   1:11:00 μμ



104 Κεφάλαιο 3

Εικ. 18-19. Η πρόσοψη της σχεδόν δύο αιώνων οικογενειακής οικίας του Π. 
Γ. Ροντογιάννη στους Τσουκαλάδες Λευκάδος. Το κατώι της οικίας κτίσθηκε 
στα 1819 και αργότερα προστέθηκε το ανώγι. Είναι λιθόκτιστη σε βραχώδες 
έδαφος, χωρίς καθόλου θεμελίωση, με την κεραμοσκεπή να υποστηρίζεται 
κυρίως από την εσωτερική ξυλοδεσιά. Αριστερά βλέπουμε πώς ήταν παλιά. 
Διακρίνεται το πόρτικο. Δεξιά τη βλέπουμε μετά την ανακατασκευή, που 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα (2002), μετά τον θάνατο του ιστορικού. Διατηρή-
θηκε η εξωτερική εικόνα του οικήματος, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει πρόβλε-
ψη φιλοξενίας σημαντικού μέρους της βιβλιοθήκης και όλου του αρχείου του. 

νει με τη μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας191 τρεις λατινογενείς γλώσσες: 
την αγγλική, τη γαλλική και την ιταλική. Τον βοηθά σ’ αυτό η γνώση 
της λατινικής. Ταχύτατα είναι σε θέση να χρησιμοποιή με εκπληκτική 
άνεση φιλολογικά και λογοτεχνικά κείμενα γραμμένα στο πρωτότυπο 
και στις τρεις αυτές γλώσσες. Ήταν σε θέση, μάλιστα, να μεταφράζη 
με επιτυχία στην ελληνική και ποιήματα Λατίνων και Άγγλων ποιητών. 

Η εξαιρετική γνώση και εξοικείωση με τη χρήση των μορφών της ελ-
ληνικής γλώσσας, από την αρχαία ομηρική έως τη σύγχρονη ομιλουμένη 

191.  Χρησιμοποιεί με επιτυχία τη μέθοδο διδασκαλίας ξένων γλωσσών κατά το σύ-
στημα Xavier de Bouge.
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επέτρεπε στον Π. Γ. Ροντογιάννη την άνετη προσέγγιση και μελέτη των 
κειμένων της ελληνικής γραμματείας. Το ίδιο συνέβαινε και με τη λατι-
νική γλώσσα. Λαμπρά δείγματα της ικανότητάς του αυτής έχουμε στα 
κύρια μεταφραστικά του έργα, Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων. Πα-
ράλληλη ήταν και η προσέγγιση και μελέτη σημαντικών ξενόγλωσσων 
λατινογενών φιλολογικών κειμένων, ικανό αριθμό των οποίων από ενω-
ρίς διέθετε στην πλούσια βιβλιοθήκη του. Απέκτησε με τον τρόπο αυτό 
σπουδαία γνώση των κλασικών φιλολογικών κειμένων. Η προσέγγιση 
πάλι ξένων λογοτεχνικών κειμένων και η μελέτη τους γινόταν κυρίως 
από το πρωτότυπο. Μεταξύ 1935 και 1938 έχει ήδη ολοκληρώσει με-
ταφράσεις στην ελληνική ποιημάτων των Byron («Σ’ ένα λεύκωμα στη 

Η οικία θα διατηρηθή ως «Οικία του φιλολόγου-ιστορικού Πάνου Γεωργίου Ρο-
ντογιάννη, 1911-1996». Λόγω του σεισμογενούς της περιοχής και για λόγους προ-
στασίας της οικίας από το σύνολο της βιβλιοθήκης του Π. Γ. Ροντογιάννη στην 
Αθήνα, σε πρώτη τουλάχιστον φάση, θα μεταφερθούν όλα τα φιλολογικά κείμε-
νά του, από τα ιστορικά όσα αφορούν στα Επτάνησα και από τα λογοτεχνικά 
μόνο εκείνα των σημαντικών Ελλήνων. Επίσης θα συγκεντρωθούν εκεί και όλα 
τα χειρόγραφα κείμενα και το συναφές υλικό (φωτογραφίες και σχέδια) των 
μεγάλων του εκδόσεων. Σε δεύτερο χρόνο, και αφού δημιουργηθούν οι κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις, όπως ελπίζουμε, θα μεταφερθούν εκεί και τα υπόλοιπα.
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Μάλτα») και J. Milton192 («Στον Κυριάκο Skinner» και «Ο απολεσθείς 
παράδεισος – απόσπασμα») από τα αγγλικά και των Ορατίου («Ωδές 
– δύο») και Κατούλου («101»)193 από τα λατινικά.194

Εικόνα των μεταφραστικών/μεταγλωττιστικών δυνατοτήτων του Π. 
Γ. Ροντογιάννη δίνουν τα αμέσως παρακάτω, ενδεικτικώς παρατιθέ-
μενα, ποιήματά του, που εδώ αναδημοσιεύουμε, αρχίζοντας από μια 
«Ωδή» του Ορατίου, που ο ίδιος αρεσκόταν ιδιαιτέρως να απαγγέλλη, 
συνεχίζοντας με το «101 ποίημα» του Κατούλου και με απόσπασμα 
από τον «Απολεσθέντα παράδεισο» του J. Milton, και κλείνουμε με ένα 
απόσπασμα της έμμετρης μεταγλωττίσεως του Προμηθέα δεσμώτη:

ΟΡΑΤΙΟΥ ΩΔΗ ΙΧ ΒΙΒΛ. ΙΙΙ

“Donec Gratus Eram Tibi...”

Οράτιος Όσο ήμουν ο καλός σου,
 κι άλλος νιος πιο αγαπητός σου,
 δεν αγκάλιαζε κανένας τον ολόλευκο λαιμό σου
 ευτυχής ζούσα πιο ωραία κι από Πέρση βασιλέα.

Λυδία Όσο πιότερο μιαν άλλη
 δεν αγάπαες κι η Λυδία ήταν πάνω από τη Χλόη,
 δόξα είχε η Λυδία μεγάλη
 κι έλαμπα κι απ’ την Ιλία τη Ρωμαία πιο ωραία.

Οράτιος Τώρα η Χλόη με κυβερνάει,
 Θράκα που κιθάρα ξέρει και γλυκά μου τραγουδάει,
 που γι’ αυτήν εγώ πεθαίνω
 έτσι οι μοίρες αν θελήσουν τη ζωή να της χαρίσουν.

Λυδία Με ζεσταίνει και ζεσταίνω
 του Ορνύτη από τη Θούρη το γιο Κάλαϊ, που
 γι’ αυτόν

192.  Στον Π. Γ. Ροντογιάννη δίδαξε ποίηση του J. Milton (και τη Θεία Κωμωδία του 
Dante Αlighieri) ο καθηγητής Μ. Βολονάκης, το 1932-33.

193.  Π. Γ. Ροντογιάννης, Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς), ό.π., σ. 68. Ας 
σημειωθή πως ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν επέτρεψε στον γράφοντα το 1995 να συμπεριλάβη 
τη μετάφραση του ποιήματος «101» του Κατούλου στα Ποιήματά του, επειδή, όπως είπε, 
«θα αδικούσε τον ευαίσθητο Λατίνο ποιητή»! Την αριστουργηματική, κατά τον γράφοντα, 
αυτή μετάφραση, που έγινε στις 4 Μαρτίου 1935 αναδημοσιεύουμε πιο κάτω.

194.  Π. Γ. Ροντογιάννης, Ποιήματα, ό.π., σ. 58, 56, 57, 53, 54.
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 εγώ δυο φορές πεθαίνω
 έτσι οι μοίρες αν θελήσουν το λεβέντη να χαρίσουν.

Οράτιος Κι η παλιά γυρίζει αγάπη
 και τους χωρισμένους τώρα με ζυγό χαλκένιο σμίγει·
 κι η ξανθιά η Χλόη αν φύγη
 και η πόρτα είν’ ανοιγμένη στη Λυδία τη διωγμένη;

Λυδία Κι αν ο άλλος πιο λαμπρός
 είν’ απ’ τ’ άστρι και συ είσαι πιο αλαφρός
 κι από φελός,
 κι απ’ τον άγριο τον Αδρία περισσότερο τρελός,
 θα ’θελα με σε να ζήσω και μαζί με σε να σβήσω.

CATULI 101

Στον αδερφό του που σκοτώθηκε
και τάφηκε στη Θράκη.

Πέρ’ από χώρες, θάλασσες, τα βήματά μου σέρνω·
τη θλιβερή, αδερφούλη μου, νεκροσπονδή σου φέρνω,
για να σου κάμω το στερνό το δώρο των νεκρών,
και να μιλήσω ανώφελα στη στάχτη τη βουβή σου,
αφού μου σ’ άρπαξε άδικο θέλημα των μοιρών,
ω αδικοχαμένε μου, φτωχέ αδερφέ μου αλί σου.
Και τώρ’ αυτά που πατρική συνήθεια μας παλιά,
για νεκροδόσι θλιβερόν έχει παραδομένα,
δέξου τ’ από τ’ αδερφικά τα δάκρυα ποτισμένα.
Αντίο πια αδερφούλη μου, κι έχε για πάντα γεια.

    4.3.1935

J. MILTON: Ο Απολεσθείς Παράδεισος

…………………………………….............  
Γυμνά τα πόδια τρίζανε στην άμμο,
καθώς αργά και με το βλέμμα χάμω,
στο περιγιάλι οδεύαμε σιωπώντας,
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ακολουθώντας το άσκοπο· μα όντας
σαλάγισμα ψηλά στο χάος 
απ’ τ’ όνειρο μας πήρε και τους δυο μας,
είδα μες των ματιών της τα πελάη
τα βάθη της ψυχής της· “σε καλό μας
σ’ άγνωστα έχομε φτάσει περιγιάλια,
τρελοί και δεν το νιώσαμεν ακόμα”,
είπε και των χειλιών της τα κοράλια,
τρεμάμενα της σφάλισαν το στόμα.
Με ξάφνιασμα έριξα το βλέμμα γύρω,
στους ξενοτόπους και στο περγιάλι,
στη θάλασσα την άγνωστη, στα κάλλη,
που στήναν γύρω του χορού ένα γύρο...
Άγρια περιστέρια είχαν πετάξει,
φτεροκοπώντας το γλαυκόν αέρα,
που της αγάπης η ορμή τόχε συνάξει,
στων ακροβράχων την κορφή εκεί πέρα.
Στης αμμουδιάς το φρύδι ολανθισμένες
τριανταφυλλιές, που ζώναν τα λιθάρια
και κλίνανε μηλιές κλωνογυρμένες,
κι εσμίγαν με τ’ ανθόμαλλα χορτάρια.
Βουίζοντας πετούσαν τα μελίσσια,
και τρέμουν οι ανθοί φτερογγισμένοι,
κι η γύρη φωτοστέφανο είχε γίνει,
σε μαύρα και γαλήνια κυπαρίσσα.
……………………………………..........

ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ

ΚΡΑΤΟΣ

Στης γης τον ακρινό τον τόπο έχομε φτάσει
στου δρόμου της Σκυθιάς τ’ απάτητα ερμοτόπια.
Και πια τις Πατρικές παραγγελίες θυμήσου
Ήφαιστε, και τον κλέφτη αυτόν, εδώ στο βράχο
στέριωσε το ψηλόκρεμνο, με τα πεδίκλια
τ’ άλυτα των ατσάλινων αλύσσων, πούχει
αρπάξει τα καμάρι σου την παντεχνήτρα
φλόγα και την εχάρισε τ’ ανθρώπου, ανάγκη
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τέτοιο κακούργημα να το πληρώση στους θεούς,
να μάθη και του Διός την τυραννία να στρέη
και το φιλάνθρωπο ν’ αλλάξη φέρσιμό του.
……………………………………………................

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1935 ο Π. Γ. Ροντογιάννης γίνεται μάρ-
τυρας του συλλαλητηρίου των αμπελουργών της Λευκάδος. Μας άφησε 
για το δραματικό αυτό συμβάν τη μαρτυρία του,195 γεγονός που δείχνει 
το ενδιαφέρον του για τα κοινά, αποκαλύπτει τα πολιτικά του ενδιαφέ-
ροντα και ίσως και κάποια πολιτική ένταξή του. Το συλλαλητήριο, που 
είχε αιματηρή κατάληξη,196 πρέπει να τον συντάραξε, αν κρίνουμε απ’ 
το ανέκδοτο ποίημα «Μοιρολόι ΙΙ», που έγραψε λίγες μόλις μέρες μετά 
το συμβάν, στις 15 Οκτωβρίου 1935. Περίπου την ίδια περίοδο γράφει 
και το ποίημά του «Pruecepta ad me ipsum» [Οδηγίες εις εαυτόν]. Η 
αδικία αναστατώνει την ευαίσθητη ψυχή του. Τότε, και στα λίγα χρόνια 
που ακολουθούν, η νεανική ορμή του Π. Γ. Ροντογιάννη, στον ασφυκτι-
κό περίγυρο που ζει, τα όνειρα, οι ελπίδες και οι προσδοκίες του βρί-
σκουν ασφαλή διέξοδο εκφράσεως στην έντονα βιωματική ποίησή του, 
που την κρατάει για τον ίδιο. Είναι εμφανής σ’ αυτήν, όπως συνέβη 
και σε τόσους άλλους αξιόλογους νέους της εποχής του, η επαναστατη-
μένη του διάθεση. Απ’ τα ποιήματα της περιόδου αυτής ξεχωρίζουμε, 
εκτός των δύο προαναφερθέντων, τα παρακάτω: «Πάντα ψηλά το κε-
φάλι» (1936), «Ανατολή» (Δεκέμβριος 1937), «Φιλανθρωπικός χορός» 
(18.2.1938), και «Κουβέντες με το γάιδαρό μου» (13.4.1938). 

Στις 10 Οκτωβρίου 1935 αντέγραψε την «Εισαγωγή στη Γλωσσολο-
γία» από τις παραδόσεις του καθηγητή του Γ. Αναγνωστοπούλου (†1937) 
κατ’ αντιπαραβολή των σημειώσεων των: Δέσπως Στυλιανοπούλου,197 
συμφοιτήτριάς του, Χαράλαμπου Περδικάρη, συμπατριώτη και συναδέλ-

195.  Βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Το συλλαλητήριο του 1935 στη Λευκάδα κατά μαρτυ-
ρία του Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911-1996)», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά 
Ε΄ Συμποσίου, Σταθμοί στην πορεία της Λευκάδας τον 20ό αιώνα, Αθήνα 2001, σ. 
43-52.

196.  Γ. Π. Ροντογιάννη. «Η Εξέγερση των Αμπελουργών της Λευκάδος το 1935», 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Η΄ Συμποσίου, Ιστορία: Αγροτικές εξεγέρ
σεις στη Λευκάδα, Πεζογραφία: Χριστόφορος Μηλιώνης, Μουσικολογία: Μάρκος Φ. 
Δραγούμης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 
31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου 2003, Αθήνα 2004, σ. 59-86. 

197.  Με τη Δ. Στυλιανοπούλου ο Π. Γ. Ροντογιάννης διατηρούσε για χρόνια στη συ-
νέχεια τακτική αλληλογραφία, που υπάρχει στο αρχείο του.
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Εικ. 20-21. Τσουκαλάδες Λευκάδος, θέση «Πευκούλια», με φίλους του συγ-
χωριανούς. Ανέμελη ζωή και πολλή μελέτη.
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φου του (1913-1997), και Πάνου Ροντογιάννη,198 προετοιμαζόμενος, προ-
φανώς, εν όψει του αναμενομένου διορισμού του στη Μέση Εκπαίδευση. 

Το θέρος του 1936 ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετέφρασε εμμέτρως το 
Α΄ και Β΄ βιβλίο των Γεωργικών του Πόπλιου Βιργιλίου Μάρωνος,199 
ανοίγοντας έτσι τον κύκλο των μεταφράσεων/μεταγλωττίσεων αρχαίων 
λατινικών και ελληνικών κλασικών κειμένων, που θ’ ακολουθήση στη 
συνέχεια αλλά και μετά τον πόλεμο. Την περίοδο αυτή μετέφρασε και 

198.  Πρόκειται για ένα εικοσασέλιδο χειρόγραφο κείμενο αρχαιοελληνικών και λα-
τινικών γραμματολογικών παρατηρήσεων, σε τετράδιο 40 φύλλων μεγάλου σχήματος με 
σκληρά εξώφυλλα.

199.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη έχει βρεθή μέχρι στιγμής (8/2011) η έμμε-
τρη χειρόγραφη μετάφραση στην ελληνική του Α΄ βιβλίου μέσα σε ακέφαλο βιβλίο του 
Βιργιλίου (έκδοση L. Hachette). Ο καθηγητής Ε. Σκάσσης δίδαξε τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
ποιήματα του Βιργιλίου το 1929-30.

Εικ. 22-23. Αριστερά με τον εξαιρετικό φίλο του, μηχανικό Γεώργιο Βασ. 
Σταματέλο και τη σύζυγό του Κάκια στη Λάρισα. Δεξιά σε εκδρομή του 
Εκδρομικού Ομίλου Λαρίσης με φίλους περιηγητές. 
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τον Κατακλυσμό του Πόπλιου Οβι-
δίου Νάσωνος,200 για τον οποίο κά-
νει λόγο στο CV1. Το γεγονός ότι 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης αρχίζει να 
μεταφράζη πρώτα λατινικά κείμε-
να δείχνει σαφώς προτίμηση, εξοι-
κείωση και σπουδαία ικανότητα 
στη χρήση της λατινικής γλώσσης. 
Η παράλληλη, πάλι, με τις μετα-
φράσεις ποιητική του ενασχόλη-
ση ασφαλώς τον βοηθάει σ’ αυ-
τές του τις έμμετρες φιλολογικές 
προσπάθειες. 

Ο ιστορικός και αγαπητός μα-
θητής του Π. Γ. Ροντογιάννη στο 

200.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη 
δεν βρέθηκε ακόμη (12/2012).

Εικ. 24 (επάνω) και 25 (κάτω). Περίοδος αδιοριστίας. Ανέμελη και όμορφη 
ζωή με επισκέψεις-ξεναγήσεις και με φιλικές συναντήσεις.
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Γυμνάσιο Λευκάδος, Σπύρος Ι. Ασ δραχάς, σε δημοσίευμά του μετά τον 
θά νατό του καθηγητή του (26.12. 1996) υπό τον τίτλο «Μνήμη Πάνου 
Ρο  ντογιάννη», αναφερόμενος στο έργο του ως φιλολόγου επισημαίνει: 
«[...] Το έργο του προσφέρει πειστικά δείγματα: θα μπορούσε να έχει 
γίνει ένας κλασικός φιλόλογος με υψηλή εξειδίκευση σε κάποιον από 
τους τομείς της ελληνικής ή της λατινικής Γραμματείας που για τη μια 
και για την άλλη είχε από νωρίς μεγάλη προετοιμασία και να έχει και 
στο πεδίο αυτό την ίδια επίδοση με εκείνη της τοπικής ιστορίας. Ωστό-
σο οι υποκειμενικές του διαθεσιμότητες δεν συνέπιπταν με τις αντικει-
μενικές κι αυτές τις τελευταίες τις καθόριζε ο δρόμος που του τάχθηκε 
(ή έταξε στον εαυτό του), δηλαδή το σχολείο».201 

Την περίοδο ώς το φθινόπωρο του 1936 ο Π. Γ. Ροντογιάννης θα εξα-
κολουθήση να παραμένη στη Λευκάδα μελετώντας και γράφοντας. Αιφ-
νιδίως, όμως, στη συνέχεια, τον βρίσκουμε μετακινούμενο στη Θεσσαλία 
και εργαζόμενο από τις 17.11.1936 ώς τις 10.9.1939 στον Τύρναβο ως 
υπάλληλος (επιστάτης) στις αποθήκες της αγγλικής εταιρείας υδραυλι-
κών έργων Henry Boot & Sons Ltd, που εδραστηριοποιείτο202 στον Νομό 
Λαρίσης. Στην εν λόγω εταιρεία εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός ο 
Γεώργιος Βασ. Σταματέλος, συγχωριανός και στενός φίλος του Π. Γ. Ρο-
ντογιάννη, γιος του μέντορά του, του Δρα Βασ. Ι. Σταματέλου (Εικ. 26).

Tι, όμως, υποχρέωσε τον Π. Γ. Ροντογιάννη να μετακινηθή στη Θεσ-
σαλία και να εγκαταλείψη την οικογένειά του και το σπίτι του στο 
χωριό, όπου διέμενε και μελετούσε συνεχώς από το θέρος του 1934 ώς 
τότε; Χωρίς αμφιβολία η πρόσφατη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, 
από τον Αύγουστο του 1936, με την άνοδο του Ιωάννη Μεταξά στην 
εξουσία και όσα ευθύς αμέσως επακολούθησαν. Φαίνεται πως στο διά-
στημα των τελευταίων ετών ο Π. Γ. Ροντογιάννης εκδηλώθηκε πολιτικά 
ανοικτά σε παρέες συγχωριανών του στο χωριό και το γεγονός αυτό 
με βεβαιότητα καταγράφηκε στην Αστυνομία. Ο ίδιος εμφανώς έντο-
να ανήσυχος και διαισθανόμενος φόβο για ενδεχόμενες διώξεις για τη 
δράση του αυτή, θεώρησε σκόπιμο να εγκαταλείψη το ταχύτερο το νησί, 
χωρίς, μάλιστα, να γνωστοποιήση ευρύτερα τον νέο του προορισμό.

 Πράγματι, στις αρχές Δεκεμβρίου 1936, μικρό, δηλαδή, διάστημα 
μετά την αναχώρησή του από τη Λευκάδα, η τοπική Αστυνομία έκανε 
έρευνες σε σπίτια και ανέκρινε Τσουκαλαδιώτες για την πολιτική τους 

201.  Βλ. Φιλολογική, τ. 57 (1997), σ. 33-34.
202.  H εταιρεία κατασκεύαζε μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στον Τύρναβο, σε ένα 

ξε ροπόταμο, τον Ξηριά, που ήταν πολύ καταστρεπτικός, όταν φούσκωνε και υπερχείλιζε. 
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Εικ. 26 (επάνω αριστερά). Ο Π. Γ.
Ροντογιάννης έξω από γραφείο των
εγκαταστάσεων της αγ γλικής εται-
ρείας Henry Boot & Sons Ltd στη 
Λάρισα, όπου εργα ζόταν. Εικ. 27 
(επάνω δεξιά). Με φίλους στη Λά-
ρισα. Ανέμελη ζωή. Εικ. 28 (κάτω
αρι στερα). Τον επισκέπτεται ο εξαι-
ρετικός του φίλος Θεόδωρος Καλκά-
 νης, μετέπειτα βουλευτής Λευ κάδος.
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στάση και δράση. Κάποιος ή κάποιοι φαίνεται ότι αποκάλυψαν στις αρ-
χές ότι ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν ο «[...] αρχιμπολσεβίκος του χωριού» 
και «[...] ο πιο επικίνδυνος κομμουνιστής»! Αυτό αποκαλύπτει το περιε-
χόμενο δύο επιστολών του πατρός του Π. Γ. Ροντογιάννη, Γεωργίου, με 
ημερομηνίες 15 και 16 Δεκεμβρίου 1936, που έστειλε με το ταχυδρομείο 
στον γιο του Πάνο, στον Τύρναβο Λαρίσης. Στην αρχή του πρώτου γράμ-
ματος ο πατέρας του γράφει στο άκρως αποκαλυπτικό κείμενό του και 
με έντονα διαταραγμένο το συνήθως καλλιγραφικό, ευανάγνωστο και 
αψεγάδιαστο γράψιμό του, ενδεικτικό εμφανέστατης ψυχικής αναστα-
τώσεως και έκδηλης ανησυχίας και ταραχής που τον διακατείχε: «[...] 
Έλαβα το γράμμα σου, μα φαντάζεσαι, πως είναι εύκολο να σου γράψω; 
Δεν τολμώ παιδί μου. Γιατί; Γιατί είχα αιφνιδιασμό έξ χωροφυλάκων και 
2 ενωμοταρχών την περασμένη Τετάρτη στο σπίτι για έρευνα. Οι φίλοι 
σου εδώ παρέστησαν στην Αστυνομία και προπάντων ο φίλος σου ο [Τά-
κης Βεργίνης]203 και ο γιος [Καλομοίρας]204 πως είσαι ο αρχιμπολσεβίκος 
του χωριού... Ο προκομμένος αδερφός σου μ’ όλες τις συστάσεις, που 
εκάμαμε, να μη πη τη διεύθυνσή σου, αυτός την εκοινολόγησε και έμαθαν 
όλοι που βρίσκεσαι. Έκαμαν έρευνα μόνο σε σένα και στον [Τάκη].205 
Βρήκαν σε σένα μια εικόνα του Στάλιν,206 2-3 σημειώσεις, 2 Ριζοσπάστες 
και μια σειρά Βραδυνές, που τα κατάσχεσαν. Όταν δε την άλλη μέρα 
έπιασαν τον κυρ-Τάκη τους είπε στη Λευκάδα. Κάνατε λάθος. Για άλλον 
πρόκειται, που οργιάζει, και είπε το όνομά σου, που το είχαν διαγράψη 
από την Αστυνομία... Ο [Χαλιάς]207 έλεγε. Ο Τάκης δεν κινδυνεύει. Δεν 
του βρήκαν τίποτε, αλλά εκείνου εκεί κάτου208 του έπιασαν πολλά πράγ-
ματα και πάει χαμένος. Φοβούμαι, πως οι καλοί φίλοι θα δώσουν και την 

203.  Αναφέρεται το όνομα και το επίθετο συνομήλικου συγχωριανού του Π. Γ. Ρο-
ντογιάννη και ενός φίλου του εκπαιδευτικού.

204.  Αναφέρεται το όνομα της μητέρας του.
205.  Αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του ίδιου εκπαιδευτικού που φαίνεται 

να τον «κάρφωσε». 
206.  Να θυμίσουμε πως πολλοί ήταν, δυστυχώς, οι διανοούμενοι, όπως ο Ζαν-Πωλ 

Σαρτρ, η Σιμόν ντε Μπωβουάρ, ο Λουί Αραγκόν, η Έλσα Τριολέ, ο Ρομαίν Ρολάν, ο 
Αντρέ Ζιντ, ο Αντρέ Μαλρώ, για να περιοριστούμε μόνο στους γίγαντες της γαλλικής 
λογοτεχνίας, που είχαν, από το 1917 και ύστερα, για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα 
γοητευθή από την κομμουνιστική Ρωσία και τον Στάλιν (βλ. σχετικώς Γ. Αγγελόπου-
λου, «Διανοούμενοι μαγεμένοι από τον Στάλιν», https://www.tanea.gr/2012/12/28/world/
dianooymenoi-magemenoi-apo-ton-stalin/, 29.12.2012). 

207.  Αναφέρεται το παρατσούκλι γνωστού συγχωριανού του.
208.  Εννοεί τον Π. Γ. Ροντογιάννη, που έμενε πιο κάτω στο χωριό. 
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αυτού διεύθυνσή σου, αφού ο κυρ Πίπης209 είχε την αφέλειαν να δώση τις 
λεπτομερείς πληροφορίες περί της εργασίας σου και του τόπου, που μέ-
νεις». Και συνεχίζει «[...] Μεταβλήθησαν εις τίγρεις οι χωριανοί οι καλοί, 
τους οποίους και συ, όπως κι εγώ είχες την καλωσύνη να εξυπηρετής ως 
Γραμματεύς Κοινότητος». Και παρακάτω συνεχίζει: «[...] Έπιασαν χθες 
πάλι το Γιώργη Ροντογιάννη του Νικολού και του έλεγαν, πως ενώ είσαι 
ο αρχηγός εσύ, πώς κατώρθωσες να διαγραφής. Σωστή συνωμοσία δηλ. 
των χωριανών μας των καλών. Σταυροφορία... Σ’ εμέ, εν γένει στο σπίτι 
οι Αστυνομικοί φέρθηκαν ευγενέστατα». Και πιο κάτω: «[...] Τα γράμ-
ματα καλό είναι να τα στέλνης στο Γιώργη του Νικολού στην Αθήνα και 
όχι απ’ ευθείας σ’ εμέ. Συνελήφθη Παπαγαλάνης και πλείστοι και εδικά-
σθηκαν φυλακισθέντες». Στο άλλο γράμμα του, που του στέλνει την επο-
μένη, τον πληροφορεί πως «[...] πολύ χάρηκαν οι χωριανοί και φίλοι μας 
για την έρευνα. Νόμισαν πως είσαι χαμένος πια [...]. Ο [Χαλιάς]210 ιδίως 
πανηγυρίζει. Κάποιος ανάφερε στην Αστυνομία πως είσαι ο πιο επικίν-
δυνος κομμουνιστής!!! Εργάζονται βλέπεις για το καλό μας οι καημένοι 
οι χωριανοί [...]». Η ιστορία αυτή ήταν η πρώτη στη ζωή του Π. Γ. Ροντο-
γιάννη, κατά την οποία ο ίδιος εξετέθη πολιτικά κατά τρόπο επιπόλαιο 
και απερίσκεπτο. Κάτι ανάλογο θα συμβή, όπως θα δούμε, για δεύτε-
ρη και τελευταία φορά στο δίμηνο μετά την απελευθέρωση, το 1944. 

 Mερικούς μήνες μετά την αναγκαστική μετεγκατάστασή του στη 
Λάρισα, ο Π. Γ. Ροντογιάννης αντιμετωπίζει ως προοπτική την πιθανό-
τητα αποδημίας του στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, για 
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Στις 30 Ιουνίου 1937 υπέβαλε με επιστο-
λή του αίτηση για θέση Visiting Lecturer (εκτάκτου προσκεκλημένου 
καθηγητή) για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στο Howard University211 
της Washington, D.C. Στην απαντητική επιστολή του ο κοσμήτωρ του 
ιδρύματος αυτού, E. P. Davis του γνωστοποιεί (22.7.1937) πως η αίτησή 
του δεν μπορούσε να ικανοποιηθή γιατί, όπως ανέφερε, είχε ήδη κα-
θορισθή το διδακτικό προσωπικό της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. 

209.  Ο γιος του ο Σπύρος.
210.  Είναι ο ίδιος που αποκαλείται πιο πάνω με το παρατσούκλι του.
211.  Το πρόγραμμα των κλασικών σπουδών (Department of Classics) στο Howard 

University ξεκίνησε από ομάδα Αμερικανών διανοουμένων, που συναντιόνταν τακτικά 
για μελέτη αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων. Η ομάδα αυτή απετέλεσε τον 
πυρήνα του Πανεπιστημίου αυτού, που ιδρύθηκε το 1867. Δεν γνωρίζουμε πόθεν ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης πληροφορήθηκε για το Πανεπιστήμιο αυτό και το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα σπουδών, αφού για το θέμα ουδέποτε έγινε σχετική συζήτηση. Οπωσδήποτε η 
επιλογή του εν λόγω Τμήματος από τον Π. Γ. Ροντογιάννη ήταν ορθή.
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Παρά ταύτα, δεν απέκλειε την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας 
του Π. Γ. Ροντογιάννη με το εν λόγω ίδρυμα, προοπτική στην οποία 
ευχαρίστως, όπως του γράφει ο κοσμήτωρ, προσέβλεπε. 

Το γεγονός αυτό και μόνο δείχνει ότι ο Π. Γ. Ροντογιάννης αισθά-
νεται ικανός να διδάξη στην αγγλική αρχαίους κλασικούς. Την αυτοπε-
ποίθησή του αυτή ενίσχυε, όπως είπαμε, και η εξαιρετική του ικανό-
τητα στη χρήση της λατινικής γλώσσης ως ομιλουμένης και στην άνετη 
κατανόηση φιλολογικών κειμένων στην αγγλική, ακόμη δε και στη με-
τάφραση ποιημάτων του J. Milton και Lord Byron. Ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης γνώριζε πως για πανεπιστημιακή σταδιοδρομία χρειαζόταν ο διδα-
κτορικός τίτλος που δεν είχε. Ίσως στόχευε, τελικώς, παράλληλα με την 
αμειβόμενη εργασία που ζητούσε ως Visiting Lecturer, στην απόκτηση 
του επίμαχου τίτλου. Το ίδιο ακριβώς πριν απ’ αυτόν είχε κάνει με 
επιτυχία και ο μέντοράς του, ο Δρ Β. Ι. Σταματέλος, που εργαζόμενος 
ως δάσκαλος στην Αθήνα κατόρθωσε να γίνη το 1899 κάτοχος διδακτο-
ρικού τίτλου από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.212

Ασφαλώς η αρνητική απάντηση του κοσμήτορος θα απογοήτευσε τον 
νεαρό Π. Γ. Ροντογιάννη και, αφού στο αρχείο του δεν υπάρχει συνέχεια 
της αλληλογραφίας του με το Πανεπιστήμιο αυτό, εικάζουμε πως δεν 
πρέπει να υπήρξε δεύτερη εκ μέρους του σχετική προσπάθεια. Πρυτά-
νευσε προφανώς η οριστική απόφασή του να παραμείνη στην Ελλάδα, 
ενώ και η προοπτική σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για από-
κτηση διδακτορικού διπλώματος,213 πολύ δε περισσότερο στο εξωτερι-
κό, πρέπει να αποκλείστηκε εξ αιτίας της γενικώς κακής, όπως ο ίδιος 
αναφέρει, οικονομικής καταστάσεως της οικογένειάς του την περίοδο 
αυτή.214 Έτσι, χάθηκε για τον Π. Γ. Ροντογιάννη, τουλάχιστον τότε, η ευ-
καιρία μεταπτυχιακών σπουδών προς απόκτηση διδακτορικού τίτλου. 

212.  Βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο δάσκαλος-φιλόλογος Δρ Βασίλειος Ιωάννου Σταμα-
τέλος (1869-1945)», ό.π., σ. 168.

213.  Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. Τότε, μετά τις βασικές σπουδές, μπορούσε κανείς να γραφή μόνο για 
διδακτορικό και να συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τον καθηγητή της οικείας έδρας.

214.  Τούτο αποκαλύπτει ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο έργο του που είναι αφιερωμένο 
στον αδελφό του Σπύρο (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος 
Μελάς), ό.π., σ. 13), όπου μας κάνει γνωστό πως «η κακή γενικά οικονομική κατάσταση 
δεν επέτρεπε στον πατέρα του να στείλη και δεύτερο παιδί για σπουδή μακρυά από 
τη Λευκάδα». Μέτρο των περιορισμένων πόρων του διδασκάλου πατρός του δίνει και 
η ασήμαντη σύνταξη των 3.731,20 δραχμών, που ο τελευταίος έλαβε το 1938, μετά από 
37,5 έτη υπηρεσίας, όπως αναφέραμε στα προηγούμενα.
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Γιατί, όμως, ο φιλόδοξος να συνέχιση τις σπουδές του Π. Γ. Ροντογιάν-
νης, επέλεξε ένα πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και δεν απευθύνθηκε σε κάποιο 
ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, της Αγγλίας για παράδειγμα, όπου ήκμαζε η 
φιλολογία, ή ακόμη σε ένα πανεπιστήμιο της Γερμανίας, όπου κορυφαία 
ήταν τότε και πριν η καλλιέργεια του κλάδου του, γεγονός που ο ίδιος, το 
δίχως άλλο, γνώριζε και γι’ αυτό είχε επιχειρήσει, τουλάχιστον, την εκμά-
θηση και της γερμανικής γλώσσας; Δύο, μάλιστα, από τους πανεπιστημια-
κούς δασκάλους του, ο Ν. Βέης και ο Ι. Συκουτρής, είχαν επανακάμψει 
από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Διέβλεπε, ίσως, ή μήπως διαισθανό-
ταν, κατά την πολύ αναστατωμένη εκείνη περίοδο, την επερχόμενη πολε-
μική θύελλα, που σύντομα θα ενέσκηπτε στην Ευρώπη, και θέλησε να βρε-
θή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που ήταν πιο ήρεμη; Ή μήπως λόγοι 
πολιτικοί στάθηκαν εμπόδιο σε μια μεταπτυχιακή προοπτική στη Γερμα-
νία; Δεν γνωρίζουμε. Εν τέλει, πάντως, είδαμε ότι οι συγκυρίες το ’φεραν 
οι μεταπτυχιακές σπουδές να μείνουν γι’ αυτόν όνειρο απραγματοποίητο. 

Ευτυχώς, στη νέα του διαμονή στη Θεσσαλία ο Π. Γ. Ροντογιάννης δε 
θ’ αντιμετωπίση εξ αιτίας της ιστορίας αυτής προβλήματα και η ζωή του 

Εικ. 29. Εκδρομή με φίλους με τον Εκδρομικό Όμιλο Λάρισας. 
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θα κυλήση δημιουργικά και ανέμελα 
με εκδρομές, κοινωνικές συναντήσεις 
με πολλούς και καλούς φίλους (Εικ. 
29-32). Στη Λάρισα ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης συναντάται με τους φιλο-
λόγους και καλούς φίλους από το 
Πανεπιστήμιο Παναγιώτη Μπέη και 
Νικόλαο Τζιώλα (Εικ. 30), που εργά-
ζονται τότε εκεί σε ιδιωτικά σχολεία. 
Κι ακόμη, για καλή του τύχη, όσο διέ-
μενε στη Θεσσαλία δεν προσβλήθηκε 
από την ελονοσία, που ενδημούσε και 
ήταν για τον ίδιο, από την αρχή της 
εκεί εγκαταστάσεώς του, δικαιολο-
γημένη αιτία ανησυχίας και φόβου.215

Τον Δεκέμβριο του 1938, και ενώ 
βρίσκεται στη Λάρισα αναμένοντας 
τον διορισμό του, ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης δακτυλογραφεί εκεί στην τελική 
της μορφή την έμμετρη μεταγλώττιση 
στη δημοτική του Προμηθέα δεσμώ
τη του Αισχύλου. Η μεταγλώττιση αυ-
  τή είναι η πρώτη ολοκληρωμένη φι -
λολογική σχετική προσπάθειά του. 

Το έργο αυτό κυκλοφόρησε τελικώς το 1996, κατ’ επιθυμία του ιδίου 
εκτός εμπορίου, δυστυχώς χωρίς πρόλογο ή σχόλια και σε 50 μόνο αριθ-
μημένα αντίτυπα. Αποτελείται από 36 σελίδες με πλαστικοποιημένα 
εξώφυλλα και σπιράλ συρραφή. Το αρχαίο κείμενο είναι στο αριστερό 
μέρος και αντικριστά η μεταγλώττιση. 

Για την ενασχόλησή του με το ανωτέρω έργο του Αισχύλου ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης πιστεύουμε πως πρέπει να επηρεάσθηκε από τον μεγα-
λόπνοο οραματισμό των Δελφικών Εορτών του 1927, κυρίως όμως του 
1930,216 που οργάνωσαν ο Άγγελος Σικελιανός και η Εύα Πάλμερ. Υπήρξε 
μεγάλη η απήχηση των Εορτών αυτών και έγιναν γενικότερα δεκτές από 

215.  Αυτό ανέφερε ο ίδιος σε γράμμα του προς τον πατέρα του την επομένη της αφί-
ξεώς του στη Λάρισα, όπου έφθασε με το τρένο. Το γράμμα βρίσκεται στο αρχείο του. 

216.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης το 1928 τελειώνει το Γυμνάσιο και το 1930 είναι ήδη πρω-
τοετής φοιτητής της Φιλοσοφικής Αθηνών. 

Εικ. 30. Εκδρομή στην Έδεσσα, 
με τον καλό του φίλο Ν. Τζιώλα 
πάλι μαζί.
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διανοουμένους και λάτρεις του ελλη-
νικού πνεύματος με ενθουσιασμό. Στο 
διήμερο και τριήμερο πρόγραμμα των 
Δελφικών Εορτών του 1927 και του 
1930, αντίστοιχα, περιλαμβανό ταν, ως
γνωστόν, και η παράσταση του Προ
μηθέως δεσμώτου του Αισχύ λου, σε 
μεταγλώττιση Ιωάννη Ν. Γρυπάρη. Ας 
σημειωθή ότι τον Προμηθέα δεσμώ
τη δίδαξε στον τελειόφοιτο φοι τη τή
το 1932-33 Π. Γ. Ροντογιάν νη ο Πα-
ναγής Λορεντζάτος.217

Η μεταγλώττιση του Π. Γ. Ροντο-
γιάννη του Προμηθέως δεσμώτου, 
όπως ο ίδιος μας απεκάλυψε πολύ 
αργότερα, δεν εκδόθηκε τότε που 
ολοκληρώθηκε, το 1938, γιατί προη -

217.  Βλ. την ταξινόμηση του 2011 του Β. 
Καραμανωλάκη.

Εικ. 31-32. Λάρισα. Με φίλους σε εκδρομές και επισκέψεις-ξεναγήσεις.
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γήθηκε η σπουδαία μεταγλώττιση από τον Ιωάννη N. Γρυπάρη, τον 
οποίο ο πρώτος εθαύμαζε και εκτιμούσε ως ποιητή και ως έξοχο με-
ταφραστή των αρχαίων τραγικών. Εντούτοις, σε γενομένη περί το 1996 
συζήτηση, εν όψει της εκτός εμπορίου εκδόσεώς της, ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης ήταν πεπεισμένος πως η δική του έμμετρη μεταγλώττιση υπερέχει 
σε ορισμένα, τουλάχιστον, μέρη, εκείνης του Γρυπάρη.218 

Η επόμενη ολοκληρωμένη μεταγλώττιση, αλλά πολύ αργότερα, θα είναι 
εκείνη της Απολογίας του Σωκράτη219 και του Κρίτωνα του Πλάτωνος, 
ενώ ανολοκλήρωτη θα μείνη η μεταγλώττιση του πλατωνικού Φαίδωνα.

Τον Οκτώβριο του 1939 ο Π. Γ. Ροντογιάννης διορίζεται220 φιλόλογος 
καθηγητής στο μεικτό Γυμνάσιο Πιερίας221 (Κατερίνη), αφού έδωσε τον 
νε νομισμένο όρκο. Ο διορισμός αυτός οριοθετεί την αρχή της εκπαιδευτι-
κής του σταδιοδρομίας στη Μέση Εκπαίδευση, η οποία επρόκειτο να 
ολο κληρωθή με την αποχώρησή του από την υπηρεσία, το θέρος του 1975, 
36 περίπου χρόνια αργότερα, από τα οποία τα 24 χρόνια υπηρέτησε στην 
επαρ χία, 16 από αυτά στη Λευκάδα και 12 σε σχολεία των Αθηνών. 

 Σε όλη την περίοδο της αδιοριστίας του ο Π. Γ. Ροντογιάννης δια-
τηρεί222 συχνή και τακτική ανταλλαγή επιστολών όχι μόνο με την οι-
κο γένειά223 του αλλά και με συγχωριανούς224 του και περιστασιακά με 

218.  Της μεταγλωττίσεως αυτής δεν έχει γίνει φιλολογική κριτική αξιολόγηση. Λίαν 
προσφάτως (Σεπτέμβριος 2011) ο εκλεκτός Πατρινός δικηγόρος Γεώργιος Θ. Γιαννό-
πουλος στο φ. 119 της εφημ. Πολιτική Φιλολογική –των Πατρών–, την οποία γράφει και 
εκδίδει ο ίδιος, και συγκεκριμένα στο σημείωμά του για το έργο του Αισχύλου Προμη
θεύς δεσμώτης, αναφερόμενος στην ομώνυμη μεταγλώττιση του Π. Γ. Ροντογιάννη και 
εκπλαγείς από την ποιότητα της προσπάθειάς του παραθέτει ενδεικτικώς δύο αρχικά 
χωρία της, υποδεικνύοντας εν κατακλείδι την ανάγκη «ειδικωτέρας διατριβής» για την 
αξιολόγηση της λογοτεχνικής αξίας της έμμετρης αυτής μεταγλωττίσεως.

219.  Την Απολογία Σωκράτους του Πλάτωνος δίδαξε στον Π. Γ. Ροντογιάννη ο 
καθηγητής Ε. Πεζόπουλος το 1932-33. 

220.  Η απόφαση του διορισμού του Π. Γ. Ροντογιάννη στη Μέση Εκπαίδευση κοι-
νοποιείται σ’ αυτόν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58523/13.6.1934 απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Με 
την ίδια επιστολή τού ζητείται με την αποδοχή του διορισμού του η υποβολή πιστοποι-
ητικού κοινωνικών φρονημάτων, ποινικού μητρώου και υγείας.

221.  Στο Γυμνάσιο Πιερίας διορίσθηκε ως Β/θμιος καθηγητής επί βαθμώ και μισθώ 
Γραμματέως Α΄ τάξεως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 99113/9.10.1939 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ. 
(ΦΕΚ 214/3, 10.19.1939). Ορκίσθηκε την 12η.10.1939 (αριθμ. πράξ. 993) ενώπιον του 
Ειρηνοδίκου Πιερίας Χρ. Πανουτσοπούλου και ανέλαβε υπηρεσία στις 16.10.1939.

222.  Βάσει της αλληλογραφίας που υπάρχει στο αρχείο του.
223.  Κυρίως με τον πατέρα του και τον αδελφό του Σπύρο.
224.  Συγκεκριμένα, με τον Βασίλειο Ι. Σταματέλο, τον γιο του και μηχανικό Γεώργιο 
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άλλους Λευκαδίτες και μη, φίλους και γνωστούς από τα παλιά. Την 
περίοδο αυτή, κυρίως, και αυτήν που ακολουθεί, χαρακτηρίζει η πλού-
σια αλληλογραφία του, ενδεικτικό της μεγάλης του κοινωνικότητας και 
της διαθέσεώς του για επικοινωνία.

Συνοψίζοντας, το χρονικό διάστημα αυτό του γεμάτου ζωή και ενέρ-
γεια, φιλόδοξου αλλά ανεπάγγελτου νεαρού και καλώς εκπαιδευμένου 
πτυχιούχου φιλολόγου χαρακτηρίζουν ο προβληματισμός για τη μελλο-
ντική του πορεία, η με πάθος ενίσχυση με αυτοεκπαίδευση της επιστη-
μονικής φιλολογικής του φαρέτρας και η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η 
εκδήλωση ποιητικών ανησυχιών και η επιτυχής ολοκλήρωση μεταφρα-
στικών/μεταγλωσσικών φιλολογικών έργων. Γνωρίσαμε την αναγκαστι-
κή του προσγείωση από τα μεγάλα όνειρα και τις μεγάλες προσδοκίες 
για μεταπτυχιακές φιλολογικές σπουδές στις ΗΠΑ και την πεζή αλλά 
και ρεαλιστική απόφασή του να γίνη τελικώς καθηγητής στο Γυμνά-
σιο. Αλλά και αυτός ο διορισμός του στη Μέση Εκπαίδευση αργεί. Με 
αφορμή το αιματηρό στην κατάληξη συλλαλητήριο των αμπελουργών 
της Λευκάδος, το φθινόπωρο του 1935, αποκαλύπτεται από σχετικό 
κείμενο για το γεγονός αυτό και από ποιήματα της περιόδου 1935-38 
μια έντονα εξεγερμένη ψυχική κατάσταση. Εκδηλώνεται ο ίδιος πολιτι-
κά και απερίσκεπτα σε συζητήσεις στο χωριό και αυτό γίνεται γνωστό 
στην Αστυνομία, πιθανότατα από καλοθελητές και φίλους (;) του. Η δι-
κτατορία του Μεταξά, τον Αύγουστο του 1936, ανατρέπει δυναμικά τη 
νιρβάνα του. Διαισθανόμενος τον κίνδυνο πιθανών και άμεσων πολιτι-
κών διώξεων υποχρεώνεται, για να χαθούν τα ίχνη του, να εγκαταλείψη 
το ταχύτερο τη Λευκάδα. Μετακινείται στη Θεσσαλία, όπου εγκαθί-
σταται δυο μήνες αργότερα. Έχει εξασφαλίσει εκεί, με τη μεσολάβηση 
του φίλου του μηχανικού Γεωργίου Β. Σταματέλου, εργασία σε ξένη 
κατασκευαστική εταιρία, στην οποία ο τελευταίος εργαζόταν. Στη νέα 
του θέση και αφού εξέλιπε ο κίνδυνος πιθανών διώξεων, γρήγορα ξανα-
βρίσκει την ηρεμία του και τη διάθεση για μελέτη και παραγωγή πνευ-
ματικού έργου, έχοντας εξασφαλίσει εργασία και στέγη. Γράφει ποιή-
ματα και το 1938 ολοκληρώνει και δακτυλογραφεί στον Τύρναβο την 
έμμετρη μεταγλώττιση του Προμηθέα δεσμώτη του Αισχύλου. Η περίο-
δος αυτή στη Θεσσαλία υπήρξε γι’ αυτόν η πλέον ανέμελη στη ζωή του. 
Συνέβαλε σ’ αυτό και η παρουσία εκεί δυο εξαιρετικών φίλων και συ-
ναδέλφων του, που εργάζονταν ως φιλόλογοι στη Λάρισα. Τελικώς, το 

και τον Επαμεινώντα (Νώντα) Κ. Σταματέλο, στρατιωτικό ιατρό, που υπηρετούσε στη 
Φλώρινα.
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φθινόπωρο του 1939 πραγματοποιείται ο πολυαναμενόμενος διορισμός 
του στο Γυμνάσιο Πιερίας στην Κατερίνη, όπου του έμελλε ν’ αρχίση την 
τριανταεξάχρονη ευδόκιμη υπηρεσία του στα δημόσια δευτεροβάθμια 
σχολεία. Το μοντέλο που χαρακτηρίζει στη μεταβατική αυτή περίοδο 
τον Π. Γ. Ροντογιάννη είναι αυτό του έντονα αυτοεκπαιδευόμενου φι-
λολόγου-υποψήφιου καθηγητή, του ποιητή και του δόκιμου φιλολόγου 
μεταφραστή αλλά και του απερίσκεπτα εκτεθειμένου πολιτικά νέου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1939-1975)

I. Η μακεδονική περίοδος. Στο μεικτό Γυμνάσιο Πιερίας 
(19391945)

Η πρώτη αυτή περίοδος του Π. Γ. Ροντογιάννη στην εκπαίδευση, η μακε-
δονική, που άρχισε το φθινόπωρο του 1939 και ολοκληρώθηκε τον Σε-
πτέμβριο του 1945, υπήρξε γι’ αυτόν και την οικογένειά του όχι μόνο 
θυελλώδης αλλά και εξόχως δραματική, και τα ίχνη της θα είναι εμφανή 
στον ίδιο για δεκαετίες αργότερα, ακόμη και ώς τον θάνατό του. Ανα-
λαμβάνοντας τα καθήκοντά του, ο Π. Γ. Ροντογιάννης διαθέτει, όπως 
είδαμε, όχι μόνο την πολύ καλή υποδομή του φιλολόγου, που απέκτησε 
στο Πανεπιστήμιο και επιπλέον τη σημαντική πρόσθετη γνώση που απέ-
κτησε με την αυτοδιδασκαλία κατά την περίοδο μετά τη λήψη του πτυ χίου 
του. Ελλείπον στοιχείο η εμπειρία του διδάσκειν και γι’ αυτήν του την 
έλλειψη έχει, όπως φαίνεται, λάβει χρήσιμες οδηγίες από τον πολύπειρο 
πατέρα του και ικανότατο δάσκαλο. Είναι, όμως, γεμάτος ενθουσιασμό 
και διάθεση για προσφορά. Ζεστός και φιλικός στις κοινωνικές του σχέ-
σεις, ιδίως με τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, κερδίζει γρήγορα 
τη συμπάθειά τους. Πολύ σύντομα μετά την άφιξή του στην Κατερίνη, 
κάνει αισθητή την παρουσία του στην εκπαιδευτική κοινότητα κερδίζο-
ντας και την εκτίμηση των συναδέλφων του.225 Διατηρεί και εδώ, από 
τον ερχομό του στην Κατερίνη, πριν τον πόλεμο, κατά τη διάρκειά του 
και ώς τη συνθηκολόγηση (Απρίλιος 1941), συχνή και τακτική ανταλλαγή 
επιστολών-δελταρίων με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.

Πρωτοφθάνοντας στην Κατερίνη ο Π. Γ. Ροντογιάννης (Εικ. 33), πριν 
αναλάβη υπηρεσία νοίκιασε δωμάτιο σε οικία της πόλεως. Λίγο αργό-
τερα, όμως, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψη το οίκημα αυτό, λόγω των 

225.  Κατά μαρτυρία της Αλίκης Π. Ροντογιάννη.
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ζημιών που υπέστη εξ αιτίας 
σεισμού ικανής εντάσεως, που 
έπληξε την περιοχή της Κα-
τερίνης την 1η Φεβρουαρίου 
1940, ημέρα ενάρξεως των εξε-
τάσεων στο Γυμνάσιο, και προ-
κάλεσε αρκετές ζημιές. Τον σει -
σμό ακολούθησε, για αρκε τές 
εβδομάδες μετά, σειρά αισθη-
τών μετασεισμών. Φαίνεται πως
ο Εγκέλαδος, που δεν επισκε -
πτόταν συχνά την πε ριο χή,226 
καλωσόριζε τον εκ Λευ κάδος κα-
ταγόμενο και εξοικειω μένο με 
το φαινόμενο νεόφερτο εκεί φι-
λόλογο! Στη συνέχεια νοίκια -
σε δωμάτιο στην οι κία της Μα -
ρίκας, χήρας του φαρμακοποι-
ού Αστερίου Παπα τόλιου, με -
τέπειτα πεθεράς του, στην οδό 
Βό τση αρ. 2, στο κέντρο της Κα -
τερίνης, όπου θα παρα μείνη 
για όλο το διάστημα μέ χρι πε-
ρίπου το θέρος του 1943, οπό-
τε και θα μετακινηθή στο Λι -
τόχωρο. Το δωμάτιο αυ τό (Εικ. 
36) της οικίας Παπατόλιου θα χρησιμεύση στον Π. Γ. Ροντογιάν νη και 
ως μελετητήριο στις ατέλειωτες ώρες μελέτης και σπουδής. Όπως δε 
θυμάται η σύζυγός του Αλίκη, η έλλειψη θερμάνσεως στους βαρείς χει-
μώνες της παραμονής του στην Κατερίνη υποχρέωναν τον Π. Γ. Ροντο-
γιάν νη να μελετά κουκουλωμένος στο κρεβάτι. Για να μη κρυώνουν, 
μά λιστα, τα χέρια του φορούσε ανάποδα το σακάκι του, η ράχη του 
οποίου του προστάτευε επίσης το στήθος! 

Από επιστολή του Π. Γ. Ροντογιάννη στον πατέρα του, στις 8 Μαρ-
τίου 1940, αποκαλύπτεται πως σχετικά ενωρίς, μετά την άφιξή του στην 

226.  Η Αλίκη Π. Ροντογιάννη, που μας πληροφορεί σχετικώς, θυμάται ότι ο τελευταίος, 
πριν το 1940, αισθητός σεισμός (επίκεντρο η Κόρινθος) στην Πιερία, και συγκεκριμένα 
στο Καταφύγι, όπου τότε βρέθηκε, συνέβη το 1932.

Εικ. 33. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης στην Κα-
τερίνη λίγο πριν τον πόλεμο.
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Κατερίνη, είχε κατά νου τη μετάθεσή του στη Λευκάδα ή τουλάχιστον 
την απόσπασή του σε όσο γίνεται κοντινότερο προς αυτήν προορισμό 
και με αυτό κατά νου άρχισε να δραστηριοποιήται σχετικώς, χρησιμο-
ποιώντας τις γνωριμίες του, και είχε πολλές, πλην όμως, ανεπιτυχώς 
για τα επόμενα πέντε χρόνια, ώς τον Σεπτέμβριο του 1945. 

Η ανάληψη των εκπαιδευτικών καθηκόντων του δεν γίνεται χωρίς 
την απαραίτητη εκ μέρους του προετοιμασία σ’ ό,τι αφορά στη δι δα-
σκα λία στην τάξη. Πέραν των περί την Παιδαγωγική πανεπιστημια-
κών του γνώσεων, έχει υπ’ όψιν του σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου 
των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως του 1896, υπό 
τον τίτλο «Οδηγίαι περί τρόπου Διδασκαλίας των Μαθημάτων»,227 που 

227.  Με αριθμό πρωτοκόλλου 16780, εν Αθήναις τη 7 Νοεμβρίου 1896, που υπάρχει 
στη βιβλιοθήκη του. Στην εγκύκλιο δίνονται γενικές κατευθύνσεις για τα διάφορα δι-
δα σκόμενα μαθήματα. Σε ό,τι αφορά στα φιλολογικά, η εγκύκλιος εστιάζεται στη δι δα-
σκαλία των Ελληνικών (με έμφαση στη Γραμματική και τη Σύνθεση Ιδεών), της Ιστο ρίας 
και των Λατινικών. 

Εικ. 34: Η αστυνομική του ταυτότητα.
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απευθύνεται σε γυμνασιάρχες, σχολάρχες και διευθυντές Ελληνικών 
σχολείων, και διαθέτει σχετικό κείμενο-οδηγό228 για τη διδασκαλία της 
Εκθέσεως Ιδεών. Για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και των 
Λατινικών αναπτύσσει ο ίδιος σε χειρόγραφο κείμενο-οδηγό229 του σχε-

228.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη βρέθηκε το δακτυλογραφημένο 9σέλιδο αυ-
τό κείμενο, από το οποίο λείπει η πρώτη σελίδα. Στην τελευταία του σελίδα σημειώνε-
ται ως τόπος σύνταξής του τα Γιάννενα. Φέρει ημερομηνία 31.1.1939, χωρίς όμως να 
αναγράφεται ο συντάκτης του.

229.  Είναι πλήρες, αποτελούμενο από 28 χειρόγραφες σελίδες και βρίσκεται στο 
αρ χείο του Π. Γ. Ροντογιάννη. Στην πρώτη σελίδα, που φέρει σφραγίδα του Γυμνασίου 
Πιε ρίας, ο αναγραφόμενος τίτλος είναι «Διδασκαλία και παρατηρήσεις στη διδασκαλία 
των αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών». Ο Π. Γ. Ροντογιάννης έχει πιθανότατα λάβει 
υπ’ όψιν του εν προκειμένω το έργο του Αχιλλέα Τζαρτζάνου Οδηγίαι προς μεθοδικήν 
διδασκαλίαν των εν τοις σχολείοις Μέσης Παιδείας διδασκομένων μαθημάτων (εκδ. 
Ι. Δ. Κολλάρος, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήναι 1928), και τα έργα του Ιωάννη 

Εικ. 35. Περίσταση Κατερίνης, 22.10.1939. Οι φίλοι του: από αριστερά, Ν. 
Τζιώλας και Π. Μπέης έρχονται στην Κατερίνη για να του ευχηθούν επί τη 
αναλήψει των καθηκόντων του. 
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τική μέθοδο που βασίζεται σε συναφείς οδηγίες του Αχιλλέα Τζαρτζά-
νου και του Ιωάννη Χαντέλη, την οποία και ακολουθεί. Για τη διδα-
σκαλία του Συντακτικού και της Γραμματικής χρησιμοποιεί δική του 
μέθοδο, την οποία ολοκληρώνει και καταγράφει στην Κατερίνη στις 18 
Απριλίου 1942 σε κείμενο230 με τίτλο «Συνταχτικόν & γραμματική, Π. 
Ροντογιάννη». Φαίνεται, πάντως, πως πριν τον διορισμό του αντιμε-

Χαντέλη, Συμβολή εις την διδασκαλίαν των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών, τ. Α΄ 
Γραμματική – Σύνταξις (Αθήναι 1930) και τ. Β΄, Ερμηνεία – Όμηρος, Αθήναι 1938. Το 
βιβλίο του Α. Τζαρτζάνου βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Π. Γ. Ροντογιάννη και φέρει 
παρατηρήσεις δικές του με μολύβι, στα περιθώρια του κειμένου.

230.  Πρόκειται περί χειρογράφου 20φύλλου κειμένου, σε τετράδιο σχετικώς μεγά-
λου σχήματος, που φέρει τον τίτλο και την ημερομηνία στο εξώφυλλο. Η συγγραφή έγινε 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από το χέρι της Αλίκης Π. Ροντογιάννη, τότε μαθήτριας του Π. Γ. 
Ροντογιάννη στην Ε΄ Γυμνασίου, καθ’ υπαγόρευση του τελευταίου. Βρίσκεται και αυτό 
στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη.

Εικ. 36. Βλέποντας απ’ το δωμάτιο του Π. Γ. Ροντογιάννη, στην οικία της 
Μαρίκας, χήρας Αστερίου Παπατόλιου, στο κέντρο της Κατερίνης. Διακρίνο-
νται επίσης η Ελένη Παπατόλιου και ο Νίκος Παπατόλιος, μετέπειτα κουνι-
άδοι του Π. Γ. Ροντογιάννη.
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τώπιζε πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία της Γραμματικής και είχε 
γι’ αυτό το θέμα συζήτηση με τον δάσκαλο πατέρα του. Ο τελευταίος, 
μάλιστα, σε γράμμα του προς αυτόν, λίγο μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων του, με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 1939, τον ρωτά: «[...] Πώς 
τα περνάς με το σχολείο; Εξοικειώθης & συνδιελλάγης με την κυρά-
Γραμματική;». Περί του τρόπου διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών από 
τον Π. Γ. Ροντογιάννη έχουμε κάποιες πληροφορίες από τη σύζυγό του 
Αλίκη, που το 1941 ήταν μαθήτρια της Δ΄ τάξεως του Γυμνασίου αυτού 
και την οποία βοηθούσε με φροντιστηριακή διδασκαλία, που περιε-
λάμβανε αναλύσεις διαφόρων ποιημάτων και ενός διηγήματος, κατα-
χωρισμένων σε τετράδιο.231 Συχνά τις φροντιστηριακές αυτές ασκήσεις 
παρακολουθούσε και κρατούσε σημειώσεις η φιλόλογος στο Γυμνάσιο 
Μάρθα Λιάκου (Εικ. 38). Ο Π. Γ. Ροντογιάννης καθ’ όλη την περίοδο 
της παραμονής του στην Κατερίνη και της υπηρεσίας του στο Γυμνάσιο 
Πιερίας, κατά τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων ακολουθεί 
το ισχύον, από το φθινόπωρο του 1939, αναλυτικό και ωρολόγιο πρό-
γραμμα διδακτέας ύλης.232 Το μάθημα που πρωτοδίδαξε στην σταδιο-
δρομία του, ήταν η Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος.233

Το εξατάξιο, ώς το 1937, και οκτατάξιο από το επόμενο σχολικό 
έτος και για μερικά χρόνια αργότερα Γυμνάσιο Πιερίας234 (Εικ. 37) ήταν 

231.  Στο τετράδιο αυτό, που βρίσκεται επίσης στο προαναφερθέν αρχείο, η πρώτη 
ανάλυση έχει ημερομηνία 19.2.1941 και αφορά στο ποίημα του Ι. Γρυπάρη «Ο Πραμα-
τευτής» (το κατ’ εξοχήν αγαπητό γι’ αυτόν ποίημα, που συστηματικά αρεσκόταν να 
διδάσκη και να αναλύη στην τάξη). Η δεύτερη ανάλυση (21.2.1941) αφορά στο ποίημα 
του ιδίου λογοτέχνη «Η Σάτυρα». Η τρίτη (23.2.1941) στο ποίημα του Στρατή Μυρι-
βήλη «Προσευχή προς τον Κύριον του Ύπνου». Η τέταρτη (8.3.1941) στο διήγημα του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Το Αγνάντεμα» και η πέμπτη και τελευταία ανάλυση 
(13.3.1941) αφορά στο ποίημα του Γκαίτε «Το Ξωτικό». 

232.  Αντίτυπο του εν λόγω προγράμματος, που εξέδωσε το Υπουργείο Θρησκευ-
μάτων και Εθνικής Παιδείας, Δ/νσις Μέσης Εκπαιδεύσεως, και εκδόθηκε το 1939 στην 
Αθήνα, με τις υπογραμμίσεις του Π. Γ. Ροντογιάννη, υπάρχει στο αρχείο του τελευταίου.

233.  Το αναφέρει ο ίδιος σε επιστολή του προς τον συμμαθητή του Επαμεινώνδα Κ. 
Σταματέλο, στρατιωτικό ιατρό που υπηρετούσε τότε στη Φλώρινα. Ο τελευταίος, αδυ-
νατώντας να διαβάση την επιστολή αυτή, του την επέστρεψε συνοδευόμενη με επιστολή 
του με ημερομηνία 15.12.1939, στην οποία του διαμαρτύρεται για τα όντως δυσνόητα 
ορνιθοσκαλίσματά του!

234.  Το Γυμνάσιο Πιερίας στην Κατερίνη άρχισε να λειτουργή το 1915-16 και δια-
τηρήθηκε μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. Από το 1925-26 στεγάζονταν στο οίκημα της 
Εικ. 37. Σήμερα εκεί στεγάζεται το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης (βλ. Ν. Δ. Βαρμάζη, Το Γυ
μνά σιο Κατερίνης (19151955), εκδ. «μάτι», [Κατερίνη] 2004, σ. 10).
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λίγο πριν τον πόλεμο υπολογίσιμη σχολική μονάδα, με εγγεγραμμένους 
κατά το σχολικό έτος 1938-1939 422 μαθητές –306 άρρενες και 116 
θήλεις– και εντυπωσιακές επιτυχίες στις πανεπιστημιακές σχολές.235

Το Γυμνάσιο Πιερίας στην Κατερίνη έχει γυμνασιάρχη τον «έξοχο 
[κατά με εκτίμηση του Π. Γ. Ροντογιάννη236] άνδρα» Αντ. Παπαοικονό-
μου237 (Εικ. 38), τον «αποδεκτό από τους μαθητές» του, που «κατέβαλ-
λε προσπάθειες για την κίνηση και δράση του σχολείου του».238 Με την 
ανάληψη των καθηκόντων του ο Π. Γ. Ροντογιάννης δίδαξε φιλολογικά 

235.  Ν. Δ. Βαρμάζη, Το Γυμνάσιο Κατερίνης, ό.π., σ. 38.
236.  Βάσει διάσπαρτων ιδιόχειρων σημειωμάτων του Π. Γ. Ροντογιάννη στο πε-

ριθώριο επισήμων εγγράφων του της περιόδου αυτής, που βρίσκονται στο αρχείο του.
237.  Ο Α. Παπαοικονόμου απομακρύνθηκε στο τέλος του σχολικού έτους 1939-1940 

και επανήλθε στις 15.10.1942 (βλ. Ν. Δ. Βαρμάζη, Το Γυμνάσιο Κατερίνης, ό.π., σ. 43).
238.  Στο ίδιο, σ. 38-39 και 43.

Εικ. 37. Το διώροφο κεραμοσκέπαστο με τα ψηλά παράθυρα κτήριο που 
στέγαζε από το 1925-26 και ύστερα το μεικτό Γυμνάσιο Πιερίας στην Κα-
τερίνη. Επί τουρκοκρατίας στο κτήριο αυτό στεγαζόταν η Μουφτία. Σήμερα 
στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης (Ν. Δ. Βαρμάζη, Το Γυμνάσιο Κατερί
νης (19151955), εκδ. «μάτι», [Κατερίνη] 2004, σ. 11).
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μαθήματα στην Α΄ τάξη239 του οκταταξίου, στην οποία συνωστίζονταν 
τότε περί τους 150 μαθητές, το πλείστον Ρωσοπόντιοι. Πολύ δύσκολες 
συνθήκες εκπαιδεύσεως για τον νέο και άπειρο φιλόλογο καθηγητή, 
που ήταν από τις συνθήκες αυτές αναγκασμένος να κάνη χρήση, για 
μοναδική τότε φορά, ποικίλων παιδαγωγικών μεθόδων, ακόμη και «δυ-
ναμικών». Στο τέλος της σχολικής αυτής χρονιάς ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
έδωσε θέμα για ανάπτυξη στην Έκθεση «Τι γνώμη έχετε για τον κα-
θηγητή σας;». Ένας από τους μαθητές του με θάρρος έγραψε «[...] 
πολύ καλός ο καθηγητής μας αλλά μας πέθανε στας κλωτσιάθ και στας 

239.  Κατά μαρτυρία της Αλίκης Π. Ροντογιάννη. Βάσει, πάντως, της μαρτυρίας της 
τελευταίας, ο ίδιος καθηγητής δεν φαίνεται να κατέφυγε ξανά στον «δυναμικό» αυτό 
τρόπο εκπαιδεύσεως τα επόμενα χρόνια της εκεί παραμονής του.

Εικ. 38. Κατερίνη, 25η Μαρτίου 1940. Μπροστά στο κατάστημα της Εθνικής 
Τραπέζης. Διακρίνονται ο γυμνασιάρχης Αντώνιος Παπαοικονόμου (†1949), 
δεύτερος από αριστερά στην πρώτη σειρά, η καθηγήτρια Μάρθα Λιάκου, 
φιλόλογος (ντυμένη με στολή της ΕΟΝ), και άλλοι καθηγητές του Γυμνασίου 
Πιερίας [Κοέν (Γαλλικών), Κώστας Λογγίσιος (φυσικός), Νίκος Φιλιππακό-
πουλος (θεολόγος), Χρίστος Μακρής (μαθηματικός) και Π. Γ. Ροντογιάννης].
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Εικ. 39. Σάββατο 10.11.1939, εκδρομή στον Σβορώνο, θέση λίγο έξω από το 
προάστιο Κολοκούρι της Κατερίνης, που ήταν συνήθης τόπος ολιγόωρων εκ-
δρομών των μαθητών την περίοδο αυτή· εδώ η Δ΄ τάξη του Γυμνασίου Πιε-
ρίας. Είναι η παλαιότερη φωτογραφία του καθηγητή Π. Γ. Ροντογιάννη σε 
σχολική εκδήλωση μετά τον διορισμό του. 

γροθάθ...»! Την τάξη αυτή είχε και τα επόμενα δύο χρόνια, έως και την 
Γ΄ του Γυμνασίου. Δίδαξε, όμως, την ίδια χρονιά (1941) και στην Δ΄ τάξη 
Ιστορία. Η Αλίκη Α. Παπατόλιου, μαθήτρια τότε της τάξεως αυτής και 
κατόπιν σύζυγος του Π. Γ. Ροντογιάννη, θυμάται και σήμερα ζωηρά τα 
πρώτα του λόγια στην τάξη: «[...] όταν πρέπει να γράφετε κάτι στην 
ιστορία, πρέπει να έχετε δυο πράγματα υπ’ όψιν σας, το χρόνο και τον 
τόπο, διαφορετικά το γραπτό μοιάζει με παραμύθι!».

Ανεξοικείωτος με το βαρύ κλίμα της Κατερίνης, στις 10 Ιανουαρίου 
1940 ο Π. Γ. Ροντογιάννης ασθενεί σοβαρά με λοίμωξη του αναπνευστι-
κού και αναρρώνει240 στις 28 του ιδίου μηνός. Στις εξετάσεις, τον Φε-
βρουάριο του 1940, είναι υποχρεωμένος για πρώτη φορά να διορθώση 

240.  Σύμφωνα με το έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. 514/16.2.1940 της Γενικής Επιθεωρή-
σεως Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ε΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διοικήσεως Μακεδονίας.
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γραπτά. Ο ίδιος σε γράμμα του στις 8 Μαρτίου 1940 προς τον πατέρα 
του γράφει σχετικώς: «[...] μόλις τελειώσαμε διαγωνισμούς και μόλις 
ησύχασα από το απαίσιο διόρθωμα γραπτών που είναι πραγματικό 
μαρτύριο και που πείρα του έχεις. Σκέψου κάπου 500 γραπτά [και] σε 
καμμιά 200ριά βαθμοί, 3 κατά μέσο όρο! [...]. 

Παράλληλα με το διδακτικό του έργο δραστηριοποιείται και καλ-
λιτεχνικά στον χώρο του Γυμνασίου. Έξι μόλις μήνες από τον διορισμό 
του, ο Π. Γ. Ροντογιάννης οργάνωσε στις 20 Μαΐου 1940 στο κινημα-
τοθέατρο της Κατερίνης τα «Διονύσια», στο πλαίσιο της δραστηριό-
τητας της Υποδιοικήσεως Πιερίας της ΕΟΝ, στο πλαίσιο των οποίων 
μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Πιερίας παρουσίασαν μια θεα-
τρική παράσταση,241 το πολυπρόσωπο έργο του Σ. Μελά ο «Παπαφλέσ-

241.  Η παράσταση αυτή ήταν σχολική αλλά και δημόσια, αφού η ΕΟΝ ήταν εντελώς 
ενσωματωμένη στον κρατικό μηχανισμό. Προπολεμικά, σύμφωνα με μαρτυρία της Αλίκης 
Π. Ροντογιάννη, σπάνια δίνονταν θεατρικές παραστάσεις στην Κατερίνη και ως εκ τούτου η 

Εικ. 40. Σε μια άλλη σχολική εκδρομή με μαθητές και καθηγητές του ίδιου 
Γυμνασίου.
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σας»,242 ενώπιον των αρχών του Νομού και πλήθους κόσμου, και μάλι-
στα με εξαιρετική επιτυχία.243 Το έργο δίδαξε στους μαθητές ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης, που είχε και την ευθύνη της σκηνοθεσίας και της οργα-

σχολική αυτή παράσταση υπήρξε αξιόλογο για την πόλη καλλιτεχνικό γεγονός. Προηγουμέ-
νως, τον Μάιο του 1935 και του 1939 το Γυμνάσιο Κατερίνης οργάνωσε και πραγματοποίησε 
επίσης με επιτυχία στην ίδια αίθουσα (πάλι για τα «Διονύσια») άλλες δυο θεατρικές παρα-
στάσεις (βλ. Ν. Δ. Βαρμάζη, Το Γυμνάσιο Κατερίνης, ό.π., σ. 38-39 και 44-45, αντίστοιχα). 

242.  Το θεατρικό αυτό έργο παιζόταν την ίδια εποχή στο πρώην Βασιλικό, νυν Εθνικό 
Θέατρο Αθηνών.

243.  Βλ. εφημ. Μακεδονικός Αγών, φ. 255, 25 Μαΐου 1940, σ. 4 και εφημ. Ηχώ των 
Πιερίων, φ. 525, 25 Μαΐου 1940, σ. 1.

Εικ. 41. Αχρονολόγητη φωτογραφία, πριν τον πόλεμο. Ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης, όρθιος, δεύτερος από δεξιά, με μερικούς συνάδελφους του καθηγητές 
στο Γυμνάσιο Πιερίας στην Κατερίνη. Αναγνωρίζει η Αλίκη Π. Ροντογιάννη: 
Όρθιοι από αριστερά: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος (φιλόλογος), Αγγελής 
(φιλόλογος), άγνωστος, Βασίλειος Αναστασίου (μαθηματικός), Π. Γ. Ροντο-
γιάννης, Κώστας Λογγίσιος (φυσικός). Καθιστοί: Μακρής (μαθηματικός), 
Νίκος Παπάς (ιατρός), άγνωστος (φιλόλογος), ο διευθυντής της Εθνικής 
Τραπέζης Κατερίνης και ο διοικητής της Αστυνομίας Κατσιάρας.
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νώσεως της όλης εκδηλώσεως. Πριν τη θεατρική παράσταση η μαθήτρια 
του Γυμνασίου Σούλα Σταυρίδου απήγγειλε με επιτυχία το ποίημα του 
Ζαν Ρισπέν «Η Γρηά η Βαβάμ» στην έξοχη μετάφραση του Ζαχαρία Πα-
παντωνίου. Και το ποίημα αυτό ο Π. Γ. Ροντογιάννης δίδαξε στη μαθή-
τρια για τις ανάγκες της απαγγελίας.244 Με την εν λόγω εκδήλωση απο-
καλύπτεται και μια δεύτερη, εκτός της ποιήσεως, περί την τέχνη κλίση 
του νεαρού καθηγητή, τουτέστιν η σκηνοθεσία θεατρικής παραστάσεως 
και η συναφής διδασκαλία απαγγελίας επί σκηνής. Η από κάθε άποψη 
επιτυχία της ως άνω εκδηλώσεως χωρίς άλλο τον ενθουσίασε, αφού, 
όπως θα δούμε παρακάτω, την ίδια πρωτοβουλία του επανέλαβε, και 
μάλιστα με την ίδια επιτυχία, αρκετά χρόνια αργότερα στη Λευκάδα. 

Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος βρίσκει τον Π. Γ. Ροντογιάννη να υπηρετή 
στην Κατερίνη. Τον Νοέμβριο του 1940, λίγο μετά την έναρξη του πολέ-
μου, ο Π. Γ. Ροντογιάννης, που δεν είχε κληθεί ακόμη στην επιστράτευση, 

244.  Το πρόγραμμα αυτής της θεατρικής εκδηλώσεως παρατίθεται στο Παράρτημα.

Εικ. 42. Περίσταση Κατερίνης, 11.3.1940. Καθηγητές του Γυμνασίου Πιερίας.
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εντάσσεται245 ως διευθυντής στο Γραφείο Ψυχαγωγίας, στο Επιτελείο 
της Υποδιοικήσεως Πιερίας της ΕΟΝ, κατά την, λόγω της επιστρατεύ-
σεως, ανασύνθεσή του. Θέλοντας δε να μετάσχη και με άλλο τρόπο στην 
παλλαϊκή κατά του εισβολέως προσπάθεια, καταφεύγει στη γραφίδα 
του για να εκφράση τα φιλοπάτριδα αισθήματά του. Μεταγλωττίζει το 
γνωστό επίγραμμα246 του Σιμωνίδη για τους πεσόντες Σπαρτιάτες στις 
Θερμοπύλες. Η μεταγλώττιση είναι ανεπανάληπτη και συγκλονιστική:

Να πας στη Λακεδαίμονα διαβάτη και να πης
πως εδώ πέσαμε πιστοί σ’ ό,τι προστάζει, εμείς
Η μεταγλώττιση αυτή συνιστά την τελευταία για τον Π. Γ. Ροντογιάν-

νη «ποιητική» πράξη κατά την τρέχουσα μακεδονική περίοδο. Είχαν 
λίγους μήνες νωρίτερα ολοκληρωθή οι μεταγλωττίσεις του των ωδών 
του Ανακρέοντος: «Εις γυναίκας (Β)», «Εις το αφθόνως ζην (Ε)» και 
«Εις εαυτόν (Δ)».247 Από τώρα και στο εξής, ώς την απελευθέρωση, ο 
καιρός δεν ταιριάζει για ποίηση. 

Στις 7 Νοεμβρίου 1940 ο Π. Γ. Ροντογιάννης αποστέλλει, σε μη κα-
θορισμένο Έλληνα φαντάρο στο μέτωπο, δέμα μαζί με επιστολή. Στις 7 
Ιανουαρίου 1941 ο αποστολέας καθηγητής γίνεται αποδέκτης φακέλου 
που περιέχει ευχαριστήρια επιστολή από τον αποδέκτη του δέματος 
και μαζί δέχεται πίσω την επιστολή που συνόδευε το δέμα του. Απο-
δέκτης ήταν ο στρατιώτης Αναστ. Λαϊνάς, αγρότης στο επάγγελμα, 
από τον Παλαμά Καρδίτσας, κληρωτός του 1923 που υπηρετούσε στο 
Β΄ Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού στην Αλβανία. Έχει ενδιαφέρον τι 
έγραψε ο Π. Γ. Ροντογιάννης στην επιστολή του248 (Εικ. 43-44) και τι 
απάντησε249 ο στρατιώτης-αποδέκτης του δέματος (Εικ. 45-48). 

245.  Απόσπασμα Ημερησίας Διαταγής της 5ης Νοεμβρίου 1940/Ε της ΕΟΝ Α ΧΧΙΙ 
Περιφερειακής Διοικήσεως Ν. Θεσσαλονίκης (Υποδιοίκησις Πιερίας, Γραφείον 1ον).

246.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Ποιήματα, ό.π., σ. 48. 
247.  Στο ίδιο, σ. 48, 50, 51, 52.
248.  Η επιστολή έχει ως εξής: «7.11.40. Αγαπητέ μου εσύ που τούτο το γράμμα θα 

πάρης και το τιποτένιο το δέμα, ξαίρε πως όλοι εμείς εδώ πίσω μόνον εσάς στο νου μας 
έχομε και θα θέλαμε αν ήταν δυνατό, να σας φωνάξουμε από κοντά, πως με σας και 
ζούμε και πεθαίνουμε. Στον ίδιον, ίσως, τομέα με σένα καλέ μου ή σ’ έναν άλλον κοντινό 
θα βρίσκεται κι ο αδερφός μου και συγγενείς μου (βλ. φωτ.) που πολεμούν κι αυτοί. 
Θέλω να πάρης τούτο το γράμμα και μπορείς να μου γράψης και να μου πης τι θέλεις. 
Αν στον τομέα σου υπάρχει κανένας συνάδελφός σου από την πατρίδα μου, τη Λευκάδα, 
να μου τον χαιρετήσης και να φιλιωθής μαζί του και να μου γράψετε δυο λόγια. Σου 
σφίγγω θερμά το χέρι τ’ αντρίκιο. Μ’ αγάπη. Πάνος Ροντογιάννης, καθηγητής. Κατερίνη».

249.  Η επιστολή έχει ως εξής: «Αλβανία, 7.1.1941. Κυρ. Καθηγητά χαίρε, διά της 
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παρούσης μου επιστολής σας καθιστώ γνωστόν το αίσιον της καλής μου υγείας όπερ 
και δι’ υμάς ποθώ να είσθε αεί καλά. Κ. Καθηγητά έλαβον το πολύ αγαπητόν δέμα 
και εχάρηκα πάρα πολύ (ευχαριστώ) και εύχομαι να σου ανταποδώση ο θεός εις την 
οικογένειάν σου υγείαν και σοφίαν. Το πολύ πολύ αγαπητόν σου δέμα είχε τα εξής, μιαν 
φανέλαν, 1 ζεύγος κάλτσες, 1 μπουκάλι κονιάκ, 1 προσώψιον και 3 πάκους τσιγάρα όπου 
ποτές μου δεν θα σε λησμονήσω διότι είσε εις θέσιν να εννοήσης. Είδον Κ. Καθηγητά 
να μου γράφης αν έχω κανέν συνάδελφον από την Πατρίδα σου λευκάδα (δεν έχω). 
Υγείαν να έχομεν όλοι μας και ας υποστώμεν και κακουχίας διότι η πατρίς έλαβε και 
ανάγκας μας και με την βοήθειαν του θεού να επανέλθωμεν νικηταί εις την πατρίδα μας. 
Κατάγομαι δε εκ θεσσαλείας νομού Τρικάλων επαρχία Καρδίτσης Κομοπόλεως Παλαμά. 
Κληρωτός δε είμαι του 23. Π. Πυρ/κόν. Φοιτήσας δε ως μαθητής εν τω χωρίω μου το 
Ελληνικόν σχολείον και είχον Σχολάρχην τον Σπυρίδωνα Εξαρχόπουλον. Νησιώτης ήτο 
δεν θυμούμαι ακριβώς την χώραν του. Ελληνοδιδάσκαλον δε είχον τον Αν. Τσιούφην 
εκ Τσιαριτσιάνης. Επάγγελμα δε γεωργός. Έτερον ουδέν. Σας χαιρετώ θερμώς μετά 
Σεβασμού. Αναστ. Λαϊνάς. Χαίρητε. Περιμένω απάντησιν. Συστάσεις Λαϊνάν Αν. Β΄ 
Συν/μα Πεδ/νού Πυροβολικού Ο Δ ΣΤΤ 212».

Εικ. 43-44. Η δισέλιδη επιστολή, συνοδευτική του δέματος που έστειλε στις 
7 Νοεμβρίου 1940 στο μέτωπο ο Π. Γ. Ροντογιάννης.

1. Prol_Kef.1-6.indd   138 18/4/2021   1:11:09 μμ



Ι. Η μακεδονική περίοδος. Γυμνάσιο Πιερίας (1939-1945) 139

Εικ. 45-48. Η τετρασέλιδη επιστολή που απέστειλε από την Αλβανία, με ημε-
ρομηνία 7 Ιανουαρίου 1941 ο στρατιώτης-αποδέκτης του δέματος Αντ. Λαϊ νάς, 
ως απάντηση στον αποστολέα Π. Γ. Ροντογιάννη.
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Τον Φεβρουάριο του 1941 καλείται να υπηρετήσει στον Στρατό και 
συγκεκριμένα στα Έμπεδα Αιγίου, απ’ όπου απολύεται στις αρχές 
Απριλίου του ιδίου έτους, λίγο πριν τη συνθηκολόγηση, οπότε και επι-
στρέφει στους Τσουκαλάδες Λευκάδος (Εικ. 49). 

«O Π. Γ. Ροντογιάννης εξαγόρασε κανονικώς τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ως έφεδρος στρατιώτης πεζικού, αγύμναστος».250 Ήταν ο 

250.  Σύμφωνα με πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως τύπου Β΄, εκδοθέντος 
στις 29.8.1959 από το 150ό Στρατολογικό Γραφείο Λευκάδος.

Εικ. 49. Γράφει ο Π. Γ. Ροντογιάννης: «Τέλη Απριλίου 1941. Μετά την εισβο-
λή των επιδρομέων στην Ελλάδα και την υποχώρηση από την Αλβανία. Εί-
μαστε στα “Κάτω Καλυβάκια” στη θέση “μπαράκα” με πλάτες γυρισμένες 
στην Ήπειρο. Πρώτος αριστερά Πάνος Ροντογιάννης, καθηγητής, 2ος Γεράσ. 
Σταματέλος, δάσκαλος, 3ος Γρηγόρης Βλάχος (Ταμπάρος) από την πόλη, 
4ος ένας ξένος (φιλοξενούμενος) καθηγητής [ο Χριστόδουλος Καρούντης 
από τους Καρουσάδες Κερκύρας], οι δύο τελευταίοι έφεδροι ανθ/λοχαγοί 
πολεμιστές στην Αλβανία μόλις ήρθαν. Φωτογραφίζει [με τη γερμανική φω-
τογραφική μηχανή του Agfa] ο αδερφός μου Σπύρος Ροντογιάννης, έφεδρος 
ανθ/λοχαγός, μόλις γύρισε κι αυτός». Στην απομονωμένη αυτή θέση, στο 
οικογενειακό αυτό λιοστάσι, όπου ελήφθη η ανωτέρω φωτογραφία, ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης έγραψε, με τη βοήθεια και της συζύγου του Αλίκης, από τον 
Δεκέμβριο του 1945 ώς τον Σεπτέμβριο του 1946, το έργο του Ο Εθνικο
απελευθερωτικός Αγώνας 19411944 στο βόρειο Όλυμπο και τα Πιέρια.
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πρωτότοκος (προστάτης) πολυμελούς οικογένειας ηλικιωμένων γονέων 
με τον αδελφό του Σπύρο να υπηρετή στον Στρατό από τις αρχές του 
1938 μέχρι το τέλος του πολέμου συνεχώς. 

 Στη Λευκάδα και στους Τσουκαλάδες εγκαθίστανται οι ιταλικές 
κατοχικές δυνάμεις την 1η Μαΐου 1941. Το τι συνέβη στους Τσουκαλάδες 
κατά την ημέρα εκείνη και στις επόμενες λίγες μέρες περιγράφει με ανε-
πανάληπτα γλαφυρό, σχεδόν σπαρταριστό τρόπο, ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
σε κατοπινό του σχετικό σημείωμα.251 Τη Λευκάδα εγκατέλειψε στις 17 
Μαΐου 1941252 για να επιστρέψη στην υπηρεσία του στην Κατερίνη.253 

Το Γυμνάσιο Πιερίας διέθετε προπολεμικά σημαντική δανειστική 
για τους μαθητές του σχολείου βιβλιοθήκη.254 Αμέσως μετά την επίταξη 
του σχολείου από τους Γερμανούς, ώστε να χρησιμοποιηθή ως κατάλυ-
μα (;) στρατιωτών, τα βιβλία της βιβλιοθήκης πετάχτηκαν κυριολεκτικά 
από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου, όπου βρισκόταν η βιβλιοθήκη, 
στον παρακείμενο έμπροσθεν προαύλιο χώρο. Μέρος αυτών περιμάζε-
ψε ο Π. Γ. Ροντογιάννης· χάθηκαν τελικώς στο σύνολό τους και αυτά 
μαζί με το αρχείο του ιδίου κατά την μετά την απελευθέρωση περίοδο. 
Απ’ ό,τι φαίνεται, μεταπολεμικώς δεν έγινε κατορθωτό να αντικατα-
σταθή το απολεσθέν υλικό της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου, αφού δέκα 
και πλέον χρόνια αργότερα (το 1955) έγκυρα βεβαιώνεται πως «κραυ-
γαλέα και παντελής [ήταν] η έλλειψη βιβλιοθηκών και λογοτεχνικών 
βιβλίων»255 και πως δύο μόνο διαθέσιμα λογοτεχνικά βιβλία υπήρχαν 
τότε στη βιβλιοθήκη του σχολείου αυτού, τα ποιήματα του Α. Βαλαωρί-
τη και το μυθιστόρημα του Α. Παπαδιαμάντη Οι έμποροι των εθνών.256 

251.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Οι Ιταλοί στους Τσουκαλάδες», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, 
φ. 21, Σεπτέμβ. – Οκτώβ. 1988, σ. 1, 5.

252.  Είναι η τελευταία φορά που βλέπει τους γονείς και τα αδέλφια του. Στη Λευ-
κάδα θα επιστρέψη πάλι τέσσερα και πλέον χρόνια μετά, στις 29 Σεπτεμβρίου 1945. 

253.  Την επιστροφή των μακράν της θέσεώς των παραμενώντων εκπαιδευτικών λει-
τουργών στην οργανική τους θέση παρήγγειλε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33701/27.5.1941 
απόφασή της η Δ/νσις Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τμήμα Προσωπικού) του Υπουργείου Παι-
δείας. Ίσως ο Π. Γ. Ροντογιάννης είχε προφορικώς ενημερωθή περί της αποφάσεως 
αυτής του Υπουργείου ή είχε ενεργήσει σχετικώς με δική του πρωτοβουλία. 

254.  Πληροφορεί η Αλίκη Π. Ροντογιάννη, η οποία πριν την Κατοχή δανειζόταν 
βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Απ’ αυτά που θυμάται να δανείσθηκε, ήταν 
μεταφράσεις έργων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και το έργο του Ιουλίου Βερν Είκοσι 
χιλιάδες λεύγες υπό τη θάλασσα.

255.  Ν. Δ. Βαρμάζη, Δύσκολα χρόνια στην Πιερία, εκδ. «μάτι», [Κατερίνη] 2002, σ. 144.
256.  Στο ίδιο, σ. 144.
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Από το φθινόπωρο, και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο του 1941,257 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης, παράλληλα με τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, και 
αφού, όπως είδαμε, ολοκλήρωσε το 1938 στη Λάρισα τη μεταγλώττιση 
του Προμηθέα δεσμώτη του Αισχύλου, άρχισε συστηματική ενασχόληση 
με τον Πλάτωνα και το έργο του. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται 
στην πλατωνική Απολογία, την οποία, ας σημειωθή, δεν διδάχθηκε στο 
Πανεπιστήμιο. Προϊόν της μακράς προσπάθειάς του αυτής, που κράτησε 
οκτώ χρόνια (ώς τον Δεκέμβριο του 1949), είναι το σχετικό με την ευρεία 
«Εισαγωγή» του στο εν λόγω έργο δακτυλογραφημένο κείμενο258 των 
128 σελίδων, που έχει τα εξής μέρη: α) «Διάρθρωση της Απολογίας» (4 σ.), 
β) «Αναλυτική απόδοση» (5 σ.), γ) «Ευρεία ανάλυση της Απολο γίας» 
(119 σ.), στην οποία περιλαμβάνονται οι υποενότητες: «Χρονολογία της 
Απολογίας», «Σκοπός της Πλατωνικής “Απολογίας”», «Σχέση της “Απο-
λογίας” του Πλάτωνος με την απολογία που έκαμε ο Σωκράτης μπροστά 
στο Δικαστήριο», «Αιτίες της κατηγορίας και της καταδίκης του Σω-
κράτη», «Άνυτος», και, τέλος, «Μεταγλώττιση της Πλατωνικής “Απο-
λογίας”». Από την «Εισαγωγή» αυτή στα χρόνια που ακολούθησαν, ο 
συντάκτης της, που την θεωρούσε «ενδιαφέρουσα»,259 επεξεργάστηκε με 
συνεχείς διορθώσεις και αναθεωρήσεις μόνο τη μεταγλώττιση της Απο
λογίας, ενώ δεν έκανε το ίδιο και στα άλλα μέρη της «Εισαγωγής» του. 
Έτσι, από το εν λόγω έργο θα εκδοθή τελικώς το 1995 στην Αθήνα μόνο 
η μεταγλώττιση260 της Απολογίας στη δημοτική, την οποία συνοδεύει και 
με αντίστοιχη του Κρίτωνα,261 που έγινε μεταγενέστερα. Γι’ αυτό και δεν 

257.  Τούτο βεβαιώνεται από χειρόγραφη σημείωση του ιδίου στην τελευταία σελίδα 
του πολυσέλιδου δακτυλογραφημένου κειμένου της «Εισαγωγής» στην πλατωνική Απο
λογία του Σωκράτη, που μας άφησε στο αρχείο του ο Π. Γ. Ροντογιάννης και ο γράφων 
βρήκε μετά τον θάνατο του πατρός του. 

258.  Δυστυχώς το δακτυλογραφημένο αυτό κείμενο είναι μερικώς αδιόρθωτο και 
δεν συνοδεύεται από το χειρόγραφο κείμενο του συγγραφέα. Διαθέτουμε μόνο το χειρό-
γραφο κείμενο που αφορά στον Άνυτο. Πρόκειται, δηλαδή, για την πρώτη δακτυλογρά-
φηση του έργου, που προφανώς προοριζόταν κάποτε να εκδοθή. 

259.  Βλ. σχετικώς CV1.
260.  Τις μεταγλωττίσεις ο Π. Γ. Ροντογιάννης αναγνωρίζει ως «υποδειγματικές» 

(βλ. CV1). 
261.  Η εν λόγω έκδοση αποτελείται από 134 σελίδες, έχει προλογικό σημείωμα 

και δύο μέρη. Στο πρώτο, που αφορά στην Απολογία, περιλαμβάνεται μια εισαγωγή, η 
μεταγλώττιση του έργου και σημειώσεις. Στο δεύτερο, που αφορά στον Κρίτωνα, πε-
ριλαμβάνεται η μεταγλώττιση και σημειώσεις. Αντικριστά στις μεταγλωττίσεις υπάρχει 
(στις ζυγές σελίδες) το αντίστοιχο αρχαίο κείμενο. 
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περιέλαβε και τα άλλα μέρη της ευρείας «Εισαγωγής» του. Αν η έκδοση 
είχε γίνει τότε που «ολοκληρώθηκε», στα 1949 δηλαδή, θα μπορούσαν 
ίσως να περιληφθούν ως είχαν, όχι όμως μισό σχεδόν αιώνα αργότερα. 
Η ανάγκη και ριζικής ακόμη αναθεωρήσεώς τους θα απαιτούσε προ-
σπάθεια και χρόνο που ο φιλόλογος δεν είχε. Ελπίζουμε μελλοντικά να 
δημοσιεύσουμε και τα μέρη αυτά, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

Το 1942, πάλι, ο Π. Γ. Ροντογιάννης, παράλληλα με την επεξεργα-
σία της πλατωνικής Απολογίας, επιχειρεί μεταγλώττιση και του πλα-
τωνικού Φαίδωνα. Για αδιευκρίνιστο, όμως, λόγο δεν θα την ολοκληρώ-
ση.262 Κρίνοντας, ωστόσο, από την έκταση της σχετικής με την Απολο
γία δουλειάς του και το βάθος της αναλύσεως επί μέρους πτυχών της, 
πιθανολογούμε πως έδωσε προτεραιότητα στην Απολογία και άφησε 
τον Φαίδωνα γι’ αργότερα· κάτι που τελικώς δεν ολοκλήρωσε. 

262.  Στο αρχείο του βρίσκονται μεταφραστικά σχέδια της σχετικής του προσπάθειας.

Εικ. 50. 1940. Από αριστερά διακρίνονται οι καθηγητές: K. Λογγίσιος, Βασ. 
Γούβας, Π. Αναγνωστόπουλος, Μ. Παπαϊωάννου, Αγγελής, Αϊβαλιώτης. 
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Βαθιά πρέπει να υπήρξε η επίδραση στον νεαρό καθηγητή από τη 
συστηματική και μακρά ενασχόλησή του με το πλατωνικό κείμενο της 
Απολογίας και τον ίδιο τον Σωκράτη, τόσο στα πολύ δύσκολα χρόνια 
της Κατοχής όσο και εκείνα που ακολούθησαν την απελευθέρωση. Την 
περίοδο αυτή ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν μπορεί παρά να ήταν έντονα φι-
λοσοφημένος. Να πώς ο ίδιος αναφέρεται στα Προλογικά του έργου του 
αυτού: «Το θαυμάσιο πλατωνικό κείμενο της “Απολογίας του Σωκράτη” 
πέρασε απ’ τα χέρια μου δεκάδες φορές στο πρωτότυπο, σε περικοπές ή 
ολόκληρο και πολλές φορές μου κράτησε συντροφιά και “όρθιο το κεφά-
λι” σε μέρες και νύχτες βαριά ανώμαλων και δύσκολων καιρών και για 
μακρύ χρονικό διάστημα. Ήταν για μένα ένα ανάγνωσμα σχεδόν όπως 
η Βίβλος για το χριστιανό. Καταλάβαινα το κείμενο σαν ένα ύμνο της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κήρυγμα ηθικού χρέους, ανάγνωσμα ηρωικό, 

Εικ. 51 (δεξιά). Κατερίνη, 1941. Καθηγητές του Γυμνασίου Πιερίας. Ανα-
γνωρίζει η Αλίκη Π. Ροντογιάννη: από αριστερά, καθιστοί: Κ. Λογγίσιος, 
Π. Γ. Ροντογιάννης· όρθιοι: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος (φιλόλογος), Ν. 
Φιλιππακόπουλος, Αϊβαλιώτης (φιλόλογος), Βασίλειος Γούβας (ή Γκούβας, 
φιλόλογος), Τάταρης (φυσικός), Αγγελής (φιλόλογος). 
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παρηγορητικό και ενθαρρυντικό κι ένιωσα κάποτε χρέος μου να το κάμω 
κατανοητό, όπως εγώ το καταλάβαινα, και σε άλλους που μπορεί να το 
είχαν ανάγκη, αλλά η γλώσσα του Πλάτωνα τους ήταν ξένη ή δύσκολη 
για να το πλησιάσουν. Και επιχείρησα μια μεταγλώττιση του αρχαίου 
ελληνικού κειμένου στη νεοελληνική γλώσσα. Αλλά δεν ήθελα να είναι 
απλά μια νέα μετάφραση του πολυμεταφρασμένου άλλωστε στη νεο-
ελληνική αυτού έργου, αλλά κάτι άλλο πιο ζεστό, πιο ζωντανό, όπως να 
πούμε θα ήταν η απολογία ενός σύγχρονου Έλληνα με συγγενικές με το 
Σωκράτη αντιλήψεις, αρχές ζωής και ψυχοσύνθεση, και με παρόμοιες 
εποχικές συνθήκες βίου και περίπτωση καταδίκης [...]». Πουθενά αλ-
λού δεν θα βρούμε στα γραπτά, δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα, κείμενά 
του ανάλογη αποκαλυπτική, δίκην εξομολογήσεως, σχετική αναφορά του. 
Ούτε πάλι, ανατρέχοντας σε συζητήσεις μαζί του, μπορούμε να θυμηθού-
με κάτι ανάλογο. Κατά συνέπεια, και με βάση την πιο πάνω δήλωση, δι-
καιούμεθα να συμπεράνουμε πως κανένα άλλο, ίσως, κείμενο δεν πρέπει 
ν’ άφησε τόσο βαθιά τα ίχνη του στην ψυχή του Π. Γ. Ροντογιάννη όσο η 
πλατωνική Απολογία και καμμιά άλλη προσωπικότητα δεν τον συντάρα-
ξε όσο ο Σωκράτης, με τον οποίο αναγνωρίζει πως έχει «συγγενικές αντι-
λήψεις, αρχές ζωής και ψυχοσύνθεση». Και μάλιστα γίνεται ο Σωκράτης 
ο εμπνευστής του στη ζωή· γίνεται, ακόμα, όπως δείξαμε στην ανάλυση 
του λόγου του στους Τσουκαλάδες Λευκάδος, στις 13 Φεβρουαρίου 1949, 
για τους υπέρ πατρίδος πεσόντας263 ο οδηγός του. Τις αιώνιες αξίες που 
ο Σωκράτης προβάλλει στον Κρίτωνα, του σεβασμού και της υπακοής 
στους νόμους της Πολιτείας και της ανάγκης προστασίας της πατρίδος 
πρέπει να ’φερνε στον νου του και αυτά να κυριαρχούσαν στη σκέψη του, 
γράφοντας τον λόγο εκείνο. Και ακόμη, την ανάγκη η ηθική να πρυτανεύη 
στις πράξεις του ανθρώπου εμφαντικά προβάλλει στον ίδιο λόγο, όπως 
ακριβώς και ο εισηγητής της ηθικής φιλοσοφίας, ο Σωκράτης. Με τις 
αξίες αυτές ήταν και ο Π. Γ. Ροντογιάννης ταυτισμένος και, όπως πιθα-
νολογούμε από την όλη έκταση και ανάπτυξη της «Εισαγωγής» του στην 
Απολογία, η ταύτιση αυτή πρέπει μάλλον να συνέβη πολύ νωρίς στην πο-
λύχρονη επαφή του με το εν λόγω κείμενο. Στους νόμους της Πολιτείας 
υπάκουε και ήξερε να σέβεται και να τιμά στη ζωή του το δημοκρατικό 
πολίτευμα, στο οποίο οι νόμοι ψηφίζονται. Για την πατρίδα, που ήξερε 
να τιμά πάνω από κάθε τι άλλο, όπως ο Σωκράτης, και την οποία είχε ως 

263.  Γ. Π. Ροντογιάννης, «Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911-1996), Λόγος για τους υπέρ 
πα τρίδος πεσόντας (Τσουκαλάδες Λευκάδος, 13 Φεβρουαρίου 1949)», Επετηρίς Εται
ρείας Λευκαδικών Μελετών ΙΒ΄, 2009-2011, Αθήνα 2013, σ. 341-365. 
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κεντρικό στοιχείο στη σκέψη του στους πανηγυρικούς που συστηματικά 
εκφωνούσε στις μεγάλες εθνικές μας επετείους, μας έδωσε στον λόγο του 
για τους υπέρ πατρίδος πεσόντας τη δική του πρωτότυπη και ενδιαφέ-
ρουσα εκδοχή. Γράφει σχετικώς: «[...] Κι αν η Πατρίδα264 είναι θάλασσα 
ατέρμονη και μεις τα άτομα σαν τα κύματα και παίρνομε απ’ αυτή την 
ύπαρξή μας και στην αγκάλη της ξεψυχούμε κι αν η Πατρίδα ήταν και 
πριν από μας και θάναι κι ύστερα από μας κι αν χωρίς Πατρίδα αδύνατο 
να υπάρξωμε και σα Λαός και σαν άτομα, κι αν αγάπη για την Πατρίδα 
είναι αγάπη για τα παιδιά μας, για τον εαυτό μας, για τους απογόνους 
μας, τότε η όποια αντιπατριωτική ιδέα μας φέρνει αυθόρμητα την αγανά-
κτηση, η όποια αντιπατριωτική πράξη επιφέρνει αυθόρμητα την αντίδρα-
ση. Και πολεμούμε σήμερα σκληρά για την Πατρίδα, πολεμούμε για τα 
παιδιά μας και για το γένος μας». Εκδοχή που συμπληρώνει σχετικώς: 
«[...] Γιατί στην Ελλάδα για πρώτη φορά υψώνεται η Πατρίδα ιδανικό 
παντοδύναμο κι ακατάλυτο και δένεται με το ιδανικό της Ελευθερίας και 
της Θυσίας το πνεύμα, σε μιαν αδιάσπαστη ενότητα. Γιατί όπου ιδανικό 
και η Πατρίδα, εκεί και πνεύμα Ελευθερίας, κι όπου πνεύμα Ελευθερίας 
εκεί και πνεύμα θυσίας»,265 θυμίζοντάς μας την αφετηριακή σχέση των 
δύο εννοιών, Ελλάδος – Πατρίδος, και το δέσιμο Πατρίδος – Ελευθερίας 
με το πνεύμα της Θυσίας. Οι δυο αυτές σχετικές με την πατρίδα ανα-
φορές του έρχονται να συμπληρώσουν τη θεμελιώδη σχετική σωκρατική 
περί πατρίδος ρήση. Βάσει όλων των παραπάνω, κρίνουμε πως η έκδο-
ση της πλατωνικής Απολογίας και του Κρίτωνα έγινε πρωτίστως γιατί 
ικανοποιούσε, ως ανάγκη ψυχής, τον ίδιο τον μεταφραστή των έργων. 

Την ίδια χρονιά, το 1942, όπως είδαμε, ολοκληρώνει το χειρόγραφο 
κείμενο-οδηγό του για το «Συνταχτικόν & Γραμματική» και διδάσκει, 
μεταξύ άλλων, και Λατινικά, και συγκεκριμένα την Αινειάδα του Βιρ-
γιλίου στην ΣΤ΄ τάξη του Γυμνασίου.266 

264.  Ζωντανή και παραστατική είναι η περιγραφή εδώ του τι είναι η πατρίδα και 
πώς τα άτομα (οι πατριώτες) συνδέονται μ’ αυτήν. Αυτά πίστευε και δίδασκε περί πα-
τρίδος στην τάξη ο Π. Γ. Ροντογιάννης (βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη «Σκέψεις και σχόλια», 
ό.π., σ. 164). Αυτά είναι και όσα, ως υποχρεώσεις των πολιτών (πα τριωτών), θεωρούσε 
αναγκαία για την προστασία της. 

265.  Εξαιρετική είναι εδώ η αναφορά του ρήτορα στην πατρίδα ως ιδανικού. Εν-
διαφέρουσα και πιθανότατα πρωτότυπη η αναφορά στη σχέση Ελευθερίας – Πατρίδος 
και στο «δέσιμο» της Πατρίδος με το πνεύμα της Θυσίας. Για την πατρίδα κάνει στη 
συνέχεια λόγο ο ρήτορας και στην § 12, για να κλείση στην § 17 με την επισήμανση πως 
υπέρτατο καθήκον για το ρήτορα είναι το συμφέρον της πατρίδας. 

266.  Διδάσκει τότε και την τελειόφοιτη αδερφή της μετέπειτα συζύγου του, Ερα-
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Στις 15 Μαΐου 1943, σύμφωνα με διήγηση του Π. Γ. Ροντογιάννη,267 
σε μια επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε κοντά στον Λευκό Πύρ-
γο, όπου τότε φτιαχνόταν ένα πάρκο, και κάθισε σ’ ένα παγκάκι. Ήταν 
σούρουπο. Ένας άνδρας τον πλησίασε και έκατσε δίπλα του χωρίς 
να τον γνωρίση. Ήταν ο Λευκάδιος ποιητής και λογοτέχνης Γεράσιμος 
Γρηγόρης. Οι δύο άνδρες, που τους συνέδεε από παλαιά φιλία, είχαν 

σμία Σ. Παπατόλιου (πιστοποιεί σχετικώς η Αλίκη Π. Ροντογιάννη). Ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης διδάχθηκε το 1932-33 το λατινικό αυτό κείμενο από τον καθηγητή Ε. Σκάσση.

267.  Σε οικογενειακή συνάντηση στην οικία του γράφοντος στον Χολαργό, αρχές Ια-
νουαρίου 1984. Όσα τότε διηγήθηκε σχετικώς ο Π. Γ. Ροντογιάννης μαγνητοφωνήθηκαν. 
Εκτός της διηγήσεώς του ο Π. Γ. Ροντογιάννης απήγγειλε και το ποίημα του Γεράσιμου 
Γρηγόρη (1907-1985) «Λευκάδα».

Εικ. 52. Κατερίνη 1942. Μπροστά στην οικία Αστερίου Παπατόλιου (οδός 
Βότση 2). Διακρίνονται: στην κάτω σειρά Παν. Παναγιωτόπουλος (μαθηματι-
κός) και Π. Γ. Ροντογιάννης, Ζήνων Α. Παπατόλιος (†1948) και Αλίκη Α. 
Πα πατόλιου· πίσω τους η Ελένη και η Ερασμία Α. Παπατόλιου, πρώτη και 
τρί τη, αντίστοιχα, στη μεσαία σειρά. 
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να συναντηθούν δέκα και πλέον χρόνια, απ’ το Πανεπιστήμιο. Αγκαλιά-
στηκαν κλαίγοντας. Ο Γρηγόρης στον ενθουσιασμό του από τη συνά-
ντηση βρήκε την ευκαιρία να του πη ένα ποίημά του που είχε γράψει 
στο διάστημα από τις 15 Απριλίου ώς τότε.268 Ήταν το έξοχο ποίημά 
του «Λευκάδα», που ο Π. Γ. Ροντογιάννης αναγνώριζε ως ένα από τα 
καλλίτερα ποιήματα που γράφηκαν για το νησί και που μ’ ευχαρίστηση 
ο ίδιος το διάβαζε και το συνιστούσε. 

Στην Κατερίνη κάποτε, τέλη του 1942 με αρχές του 1943, ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης και ο επίσης φιλόλογος στο Γυμνάσιο Πιερίας Κώστας Παπαδημη-
τρίου, συνελήφθησαν269 από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις μετά από 

268.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Ο Γεράσιμος Γρηγόρης», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 
Μνήμη Γεράσιμου Γρηγόρη, Αθήνα, Ιούνιος 1985, σ. 19.

269.  Κατά μαρτυρία της Αλίκης Π. Ροντογιάννη, η οποία δίδει και τις σχετικές με 
το συμβάν πληροφορίες.

Εικ. 53. Εκδρομή μαθητριών Γυμνασίου Κατερίνης την 1η Μαΐου 1942 στο 
«Αεροδρόμιο» με τον καθηγητή τους Π. Γ. Ροντογιάννη. 
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καταγγελίες μαθητών του Γυμνασίου, οι γονείς των οποίων ήταν συνεργά-
τες των Γερμανών (γκεσταπίτες). Οι δύο άνδρες κλείσθηκαν για μερικές 
μέρες στο κρατητήριο της Γερμανικής Στρατιωτικής Αστυνομίας (GFP)270 
Κατερίνης και η οικία στην οδό Βότση 2, όπου διέμενε ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης, ερευνήθηκε διεξοδικά. Ιδιαιτέρως ερευνήθηκαν τα έντυπα υπάρχοντά 
του. Οι καταγγέλλοντες μαθητές ισχυρίσθηκαν ότι στο μάθημα της Ιστο-
ρίας οι δύο καθηγητές προέβαιναν σε αντιστασιακή κατά των κατοχικών 
δυνάμεων προπαγάνδα, πράγμα αληθές. Στη διάρκεια της κρατήσεώς του 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης ανακρίθηκε271 από τον επικεφαλής της GFP Πιερίας, 

270.  Στην Κατερίνη στην αρχή της Κατοχής και για κάμποσο καιρό υπήρχε μόνο η 
Γερμανική Στρατιωτική Αστυνομία (GFP), αργότερα όμως, στις αρχές του 1943, εγκατα-
στάθηκε στην πόλη και γραφείο της Γκεστάπο (Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο Εθνικοαπελευθε
ρω τικός Αγώνας 19411944 στο Βόρειο Όλυμπο και τα Πιέρια, Αθήνα 1982, σ. 22 [σ. 
50 του δακτυλογραφημένου ανέκδοτου εισέτι χειρογράφου].

271.  Κατά μαρτυρία της Αλίκης Π. Ροντογιάννη, τελειόφοιτης τότε στο Γυμνάσιο 

Εικ. 54. Εκδρομή μαθητριών με καθηγητές τους στο «Κολοκούρι». 
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αρχιλοχία Βενιαμίν Λόγχερ.272 Συγκινητική υπήρξε τότε η υποστήριξη πολ-
λών μαθητών του Π. Γ. Ροντογιάννη από το Γυμνάσιο, που του μετέφεραν, 
όσο βρισκόταν υπό κράτηση, φαγητό και άφθονα τρόφιμα. Το περιστατικό 
αυτό αποκαλύπτει τον βαθμό της δημοφιλίας που είχε ο νεαρός καθηγητής 
μεταξύ των μαθητών του και ασφαλώς και της συμπάθειας και εκτιμήσεως 
γι’ αυτόν των γονέων τους. Σε σχέση με την εν λόγω σύλληψη και ανάκρι-
ση, σημειώνεται πως ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν ήδη στα μάτια των Γερμα-
νών, κυρίως, όμως, σε αυτά των Ελλήνων συνεργατών τους, ύποπτος και 
από πριν, επειδή προπολεμικά διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τους Κώστα 
Παζαΐτη,273 δικηγόρο, Διονύσιο Παπαδάτο274 (Εικ. 55), διευθυντή του υπο-
καταστήματος της ΑΤΕ275 στην Κατερίνη, και με τον υπάλληλο της ίδιας 
Τράπεζας Μανόλη Τσιτσιρίδη, μετέπειτα (από τις αρχές του 1943 ώς τον 
Μάρτιο του 1945) Γραμματέα του ΕΑΜ Πιερίας,276 τον λεγόμενο «Φιλικό». 

Απ’ αυτήν την περίοδο και μετά βρισκόταν συνεχώς στο στόχαστρο 
των Γερμανών και των γκεσταπιτών συνεργατών τους. Διαισθανόμενος 

Πιερίας, στο σπίτι της οποίας, στην οδό Βότση 2, διέμενε όσο ζούσε στην Κατερίνη ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης.

272.  Ο Β. Λόγχερ, πάστορας προπολεμικά, τοποθετήθηκε στην Κατερίνη τον Μάρ-
τιο του 1943 επικεφαλής της GFP. Φαίνεται, όμως, πως έκανε «κουμάντο» στην περιοχή 
και παλαιότερα (βλ. Ν. Π. Σαλπιστή, Κατερίνη 19411945. Μέρες κατοχής, αντίστα
σης, δημιουργίας, εκδ. «μάτι», Κατερίνη 2003, σ. 107). Αργότερα έγινε αρχηγός της 
Γκεστάπο Κατερίνης, όταν η υπηρεσία αυτή εγκατέστησε και εκεί γραφείο. Κατά τον 
Π. Γ. Ροντογιάννη [ο Λόγχερ] «ήταν ήδη δοκιμασμένο στέλεχος [από τη δράση του στη 
GFP]. Ήταν ασυνείδητος εγκληματίας πολέμου στην Κατοχή και απεδείχθη μοναδικός 
στο να εκβιάζη συνειδήσεις βρίσκοντας τον κατάλληλο τρόπο» (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο 
Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας 19411944, ό.π., σ. 50). Άφησε όνομα «ως ιδιαιτέρως 
εξοικειωμένος με τους Έλληνες» (Ν. Π. Σαλπιστή, Κατερίνη 19411945, ό.π., σ. 113).

273.  Ο Ρουμανόβλαχος στην καταγωγή Κ. Παζαΐτης, σύμφωνα με την Αλίκη Π. Ροντο-
γιάννη, γεννήθηκε το 1915. Κατά τον Π. Γ. Ροντογιάννη ο Παζαΐτης υπήρξε «[...] η σημα-
ντικότερη πνευματική φυσιογνωμία της Κατερίνης, [...] πήρε βραβείο το 1938 [...] σκοτώ-
θηκε [εκτελέστηκε] στις 2.7.1943 στο στρατόπεδο “Παύλος Μελάς” στη Θεσσαλονίκη» (βλ. 
Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας 19411944, ό.π., σ. 63). 

274.  Ζακύνθιος στην καταγωγή και διά βίου φίλος του Π. Γ. Ροντογιάννη. Βοήθησε 
τον αντιστασιακό αγώνα.

275.  Από την Τράπεζα αυτή, στην οποία είχε ήδη συγκροτηθή εαμική ομάδα στα 
τέλη του 1941 με αρχές 1942, πέντε υπάλληλοί της, μεταξύ αυτών και ο Μ. Τσιτσιρίδης, 
βγήκαν κάποτε στο βουνό, παίρνοντας μαζί τους μια γραφομηχανή και ένα πολύγραφο, 
που χρησιμοποιήθηκαν στην έκδοση του αντιστασιακού τύπου στην Πιερία (βλ. σχετικώς 
Ν. Π. Σαλπιστή, Κατερίνη 19411945, ό.π., σ. 94). 

276.  Διά βίου κι αυτός φίλος του Π. Γ. Ροντογιάννη, εξαιρετικά ικανός και ευφυής, 
καταγόμενος από τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Σητείας Κρήτης. 

1. Prol_Kef.1-6.indd   150 18/4/2021   1:11:10 μμ



Ι. Η μακεδονική περίοδος. Γυμνάσιο Πιερίας (1939-1945) 151

Εικ. 55. Λευκάδα, Κάστρο, 25 Ιουνίου 1950. Οι δύο φίλοι, ο εκ Ζακύνθου κα-
ταγόμενος Διονύσιος Παπαδάτος (δεύτερος από αριστερά), διευθυντής της 
Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος στην Κατερίνη το 1943, και ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης (τρίτος από αριστερά). Ο Δ. Παπαδάτος διευκόλυνε σημαντικά από 
τη θέση του τον αντιστασιακό αγώνα στην Πιερία στη διάρκεια της Κατοχής. 
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Εικ. 56. Ιούνιος 1943. Η τελευταία φωτογραφία του Π. Γ. Ροντογιάννη στην 
Κατερίνη, στον κήπο της οικίας Παπατόλιου (Βότση 2) πριν βγει στο βουνό. 
Στα δεξιά του η Ερασμία και η Μαρίκα Παπατόλιου. Καθιστοί από αριστε-
ρά οι Γιώργος Χατζόπουλος, Ελένη και Αλίκη Παπατόλιου.
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τον κίνδυνο που τον απειλούσε, παρέμεινε στην Κατερίνη ώς το θέ-
ρος του 1943,277 οπότε και αποσπάσθηκε,278 κατόπιν αιτήσεώς του, στο 
Αστικό Σχολείο (Ημιγυμνάσιο) Λιτοχώρου, όπου υπηρετούσε ο επίσης 
φιλόλογος και φίλος του Γ. Ε. Παπαγεωργίου,279 και από εκεί «βγήκε» 
κάποτε «στο βουνό», όπως είχε τη θεμελιώδη υποχρέωση και όπως 
όφειλε κάθε Έλληνας πατριώτης να πράξη, αφού η Πατρίδα μας ήταν 
από το 1941 ώς τότε υπό ξενική Κατοχή. Μετέχει στον εθνικοαπελευ-
θερωτικό αγώνα κατά των κατακτητών στον βόρειο Όλυμπο και στα 
Πιέρια, όπου βρέθηκε ενταγμένος στις δυνάμεις του ΕΑΜ, ώς την απε-
λευθέρωση. Είναι αξιοσημείωτο πως το 1943, και συγκεκριμένα στις 24 
Μαρτίου 1943, και ο Σπύρος, ο κατά τέσσερα χρόνια νεώτερος αδελφός 
του, δάσκαλος και έφεδρος ανθυπολοχαγός Πυροβολικού κατά τον Ελ-
ληνοϊταλικό πόλεμο, εγκαταλείπει το σπίτι του στο χωριό του και στις 
αρχές Απριλίου φεύγει από τη Λευκάδα για να ενταχθή στον ΕΛΑΣ 
στην Ήπειρο, υπακούοντας προφανώς στην ίδια εσωτερική παρόρμηση, 
το πατριωτικό του καθήκον. Η μοιραία280 αυτή ενέργεια του Σπύρου 
γίνεται ανεξάρτητα από την ενέργεια του μεγαλύτερου αδελφού του. 
Τα δύο αδέλφια μετά την τελευταία τους συνάντηση, στις 17 Μαΐου 
1941 στη Λευκάδα, δεν έχουν καμμιά επικοινωνία μεταξύ τους. Έκτοτε 
ο ένας αγνοούσε που βρισκόταν και τι έκανε ο άλλος. 

Το διάστημα που ο Π. Γ. Ροντογιάννης βρισκόταν στο βουνό, περί-
που για ένα χρόνο, διέμενε στο Ελατοχώρι, τότε Σκουτέρνα Πιερίας, 

277.  Κατά μαρτυρία της Αλίκης Π. Ροντογιάννη, που ήταν τότε τελειόφοιτη μαθή-
τρια στο Γυμνάσιο, ο Π. Γ. Ροντογιάννης επιστατούσε στις εξετάσεις των μαθητών του 
Γυμνασίου Πιερίας στην Κατερίνη τον Ιούνιο του 1943. Στις εξετάσεις αυτές πήρε και 
η ίδια μέρος.

278.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2123/8.10.1943 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μέσης Εκπαιδεύσεως της Γενικής Επιθεωρήσεως της Ε΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας. 
Προηγουμένως ο Π. Γ. Ροντογιάννης είχε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28553/27.5.1943 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας προαχθή σε Εισηγητή. 

279.  Είναι συγγραφέας του έργου υπό τον τίτλο Παραλειπόμενα της Εθνικής Αντί
στασης, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981. Ο Γ. Παπαγεωργίου διατηρούσε με τον Π. 
Γ. Ροντογιάννη αλληλογραφία ήδη από το 1941.

280.  Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς) μερικούς μήνες αργότερα, και συ-
γκε κριμένα στις 24 Δεκεμβρίου 1943, σκοτώθηκε προδομένος από συντρόφους του, σε 
αδελφοκτόνο σύγκρουση του ολιγομελούς τμήματος του ΕΛΑΣ, του οποίου ηγείτο, με 
πολυάριθμο τμήμα του ΕΔΕΣ στο βουνό Κασιδιάρης πάνω από το χωριό Αετόπετρα του 
νομού Ιωαννίνων. Οι συνθήκες θανάτου του Σπύρου έγιναν γνωστές σχεδόν μισό αιώνα 
αργότερα, μετά από διερεύνηση του περιστατικού από τον Π. Γ. Ροντογιάννη [βλ. σχετι-
κώς Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς), ό.π.]. 
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όπου ήταν και τα γραφεία του ΕΑΜ και απασχολείτο συνεχώς,281 κα-
θώς ήταν επιφορτισμένος282 με τη συγγραφή ενημερωτικών κειμένων 
του αγώνος κατά των κατακτητών στα πολυγραφημένα έντυπα283 που 
κυκλοφορούσαν τότε παρανόμως στην Πιερία. Από πληροφορίες του284 
μαθαίνουμε πως στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου 1944 
ανασχηματίστηκε το Συμβούλιο της Επαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ 
Πιερίας και εκλέχθηκε «Γραμματέας Τύπου και Διαφώτισης». Ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης ήταν, ως εκ της θέσεώς του, από το φθινόπωρο περίπου 
του 1943 και μετά, όπως βεβαιώνει και η Αλίκη Π. Ροντογιάννη,285 
εκ των συντακτών του παράνομου πολυγραφημένου έντυπου υλικού 
που κυκλοφορούσε στην Πιερία από το ΕΑΜ. Δυστυχώς το μεγαλύτερο 
μέρος του αρχείου της εποχής (μαζί με τα βιβλία) που επιμελώς κρα-
τούσε ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο πατρικό σπίτι της γυναίκας του στην 
Κατερίνη, χάθηκε μετά την επιστροφή του στη Λευκάδα και στα χρόνια 
που ακολούθησαν. Κάποιες σκόρπιες μόνο σημειώσεις για τα τότε γε-
γονότα, που από καιρό σε καιρό κρατούσε στην Κατοχή, σώθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν αργότερα, όπως ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογό του 
στο ανωτέρω πόνημά του για την Εθνική Αντίσταση στην Πιερία.

Πρόσφατα (2011) ο δικηγόρος-συγγραφέας Κατερίνης κ. Ν. Π. Σαλ-
πιστής ευγενώς μας εξασφάλισε φωτοτυπία των φύλλων αριθμ. 6/28.11. 
1943, 8/4.2.1944, 9/19.2.1945, 10/20.3.1944, 11/25.3.1944, 12/27.4.1944 
και 13/23.5.1944 της εφημερίδος Ανεξαρτησία, οργάνου της Περιφερει-
ακής Επιτροπής Κατερίνης του ΕΑΜ. Μολονότι τα κείμενα των φύλλων 
αυτής της εφημερίδος είναι ανώνυμα και είναι παρακινδυνευμένο να 
επιχειρήση κανείς να αναγνωρίση με ασφάλεια ως συγγραφέα τους 
τον Π. Γ. Ροντογιάννη, εντούτοις, στο φύλλο 10 της 25ης Μαρτίου 1944 
(Εικ. 57) στο μέσον της πρώτης σελίδας, όπου φιλοξενείται το κύριο 
άρ θρο με τον επίκαιρο τίτλο «Ξαναζεί το 1821», απεικονίζεται η μορφή 
του ήρωα της Επαναστάσεως Παπαφλέσσα. Ίσως η μορφή του ήρωα 
μαρτυρεί την εμπλοκή του Π. Γ. Ροντογιάννη στη σύνταξη του κειμένου 

281.  Στο διάστημα της παραμονής του Π. Γ. Ροντογιάννη στο βουνό δεν είχε, όπως 
βεβαιώνει η σύζυγός του, επαφή και σχέση με κομματικά γραφεία. 

282.  Κατά μαρτυρία της Αλίκης Π. Ροντογιάννη.
283.  Η Αλίκη Π. Ροντογιάννη ενθυμείται καλώς ότι ο Π. Γ. Ροντογιάννης αρθρογρα-

φούσε συχνά πριν την απελευθέρωση στην εφημερίδα του ΕΑΜ Ελευθερία.
284.  Βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας 19411944, ό.π., 

σ. 104. 
285.  Βρισκόταν και η ίδια κοντά του στο βουνό, το ίδιο διάστημα.
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Εικ. 57. Το φύλλο αριθμ. 10 της παράνομης εφημερίδος του ΕΑΜ στην Πι-
ερία Ανεξαρτησία με ημερομηνία 25 Μαρτίου 1944. Διακρίνεται στο κέντρο 
το σκίτσο του ήρωα Παπαφλέσσα, που κατά τη γνώμη μας αποκαλύπτει και 
τον συγγραφέα του κυρίου άρθρου με τίτλο «Ξαναζεί το 1821. Ο ηρωικός 
Ελληνικός λαός το συνεχίζει και το ολοκληρώνει» (αρχείο Ν. Π. Σαλπιστή).
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του φύλλου αυτού, αφού ο τελευταίος είχε οργανώσει, όπως είδαμε, στην 
Κατερίνη το 1940 τη θεατρική παράσταση «Παπαφλέσσας», βασισμέ-
νη στο έργο του Σ. Μελά, κάτι που επανέλαβε και μεταπολεμικά στη 
Λευκάδα το 1948 και 1949, όπως θα δούμε παρακάτω.

Όσο βρισκόταν στο βουνό, είχε την ευκαιρία να συναντηθή,286 στις 
18-19 Αυγούστου του 1943, στο χωριό Ελαφίνα των Πιερίων με τον Άγ-
γλο ταγματάρχη της «Διασυμμαχικής Επιτροπής» και γνωστό ιστορικό 
Nicholas Hammond, που βρισκόταν τότε εκεί με αποστολή. 287 

Κατά την απελευθέρωση οι γερμανικές κατοχικές δυνάμεις εγκα-
ταλείπουν οριστικώς την Κατερίνη, το βράδυ της 26ης προς 27η Οκτω-
βρίου 1944. Κάποτε, μετά την απελευθέρωση ο Π. Γ. Ροντογιάννης πλη-
ροφορείται συγκλονισμένος τον θάνατο του αδελφού του Σπύρου στην 
Ήπειρο και ενημερώνει σχετικώς και την οικογένειά του στη Λευκάδα. 
Στις 30 Οκτωβρίου 1944 παρουσιάσθηκε στο Γυμνάσιο της Κατερί-
νης και ανέλαβε ξανά υπηρεσία.288 Κατά το δίμηνο περίπου διάστημα 
που ακολουθεί την απελευθέρωση, ο Π. Γ. Ροντογιάννης έχει ενεργό 
συμμετοχή,289 συχνά ως κεντρικός ομιλητής, στις διαδοχικές και μεγά-
λες συγκεντρώσεις290 που οργάνωσε το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στην πόλη της Κα-

286.  Ο γράφων ενθυμείται το γεγονός από σχετική συζήτηση με τον Π. Γ. Ροντογιάν-
νη. Ο τελευταίος, μάλιστα, με τον Hammond πραγματοποίησαν κάποτε μαζί μακρά 
ορει νή πεζοπορία. 

287.  Ο Nicholas G. L. Hammond (1907-2001) είναι ο εξειδικευμένος στην αρχαία 
ελληνική ιστορία σπουδαίος ερευνητής, που τότε έπαιρνε ενεργό μέρος στην Αντίσταση 
(στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία) ως μέλος της Βρετανικής Special Operations Executive 
και ήταν ειδικευμένος στα σαμποτάζ (βλ. Eugene N. Borza, In the shadow of Olympus, 
Princeton University Press, 1992). Ήταν ο Βρετανός ταγματάρχης «Εγγς». Κατά μαρτυ-
ρία της Αλίκης Π. Ροντογιάννη, στην Άνω Μηλιά Πιερίων υπήρχαν το 1944 μαζί με τους 
αντάρτες και Βρετανοί στρατιωτικοί.

288.  Στο Βιβλίο Πράξεων 41-47 του συλλόγου των καθηγητών του Γυμνασίου Πιε-
ρίας αναφέρεται στη σχετική υπ’ αριθμ. 47 πράξη: «Εν Κατερίνη σήμερον την 30ήν του 
μηνός Οκτωβρίου 1944 παρουσιάσθησαν οι φιλόλογοι καθηγηταί Παπαδημητρίου Κων/
νος και Ροντογιάννης Παναγιώτης απομακρυνθέντες εντεύθεν από των διακοπών του 
θέρους του 1943 ως καταδιωκόμενοι υπό των γερμανικών αρχών κατοχής, οίτινες και 
ανέλαβον καθήκοντα. Εφ’ ω συνταχθείσα η παρούσα υπογράφεται. Ο Γυμνασιάρχης 
(υπογραφή) [Αντ. Παπαοικονόμου]». Το ανωτέρω απόσπασμα ευγενώς μας απέστειλε 
στις 12.11.2012 ο κ. Νικ. Σαλπιστής από την Κατερίνη.

289.  Βλ. και τις φωτογραφίες στις σελίδες 111 και 112 στο βιβλίο του Ν. Π. Σαλ-
πιστή, Κατερίνη 19411945, ό.π. Στην πρώτη ο Π. Γ. Ροντογιάννης διακρίνεται πρώτος 
από αριστερά και στη δεύτερη τρίτος από δεξιά, πίσω από το μικρόφωνο.

290.  Στις αρχές του 1990, σε συνάντηση του Π. Γ. Ροντογιάννη με τον πολύ φίλο 
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τερίνης (βλ. Παράρτημα, Εικ. 169-170). Ανεδείχθη τότε και ως ικανός 
και λαοφιλής πολιτικός ρήτορας (Εικ. 58-60). 

 Ακολουθούν τα γεγονότα των αρχών Δεκεμβρίου 1944 στην Αθήνα, 
με τον απόηχο και τις επιπτώσεις τους αμέσως μετά και στην υπόλοιπη 

του Μανόλη Τσιτσιρίδη (Γραμματέα στην Κατοχή του ΕΑΜ στην Πιερία), στο σπίτι του 
πρώτου στο Χαλάνδρι, στην οποία παρευρέθηκε και ο γράφων, διεξήχθη ενδιαφέρουσα 
επί των γεγονότων αυτών συζήτηση. Ο τελευταίος, βρίσκοντας την ευκαιρία μοναδική, 
για δική του κυρίως κατανόηση των δραματικών συμβάντων του διμήνου Νοεμβρίου – 
Δεκεμβρίου 1944, έθεσε σ’ αυτούς το ερώτημα αν τότε γνώριζαν ότι η μοίρα της Ελλά-
δος μεταπολεμικώς είχε από τους τρεις μεγάλους συμμάχους-νικητές του πολέμου με 
διπλωματικές συμφωνίες αποφασισθή στις 11.10.1944 (βλ. W. S. Churchill, The Second 
World War, Peguin Books, 1989, σ. 852-853). Οι συμφωνίες αυτές επικυρώθηκαν και ανα-
κοινώθηκαν επισήμως αργότερα (4-11.2.1945) στη Γιάλτα, με τη Μεγάλη Βρετανία να 
δια τηρή επί της Ελλάδος σχεδόν απόλυτη επιρροή, όπως βεβαίως και συνέβη. Εν δια φέ-
ρουσα είναι, εν προκειμένω, η απάντηση του οξύνοος Μ. Τσιτσιρίδη, ο οποίος βε βαίωνε 
σχετικώς ότι είχε ένδειξη γι’ αυτό, αφού, όπως είπε, ο «Κόκκινος Στρατός, ενώ μπήκε 
στη Βουλγαρία ουδέποτε διέβη τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα». Στην πραγμα τι κότητα ο 
«Κόκκινος Στρατός» (βλ. συνέντευξη Χ. Φλωράκη στην εφημ. Το Βήμα, 9.12.2001) μπήκε 
40-50 χιλιόμετρα στην περιοχή της Θράκης, αλλά επέστρεψε πάραυτα στη Βουλ γαρία 
για να κινηθή μετά προς τη Γιουγκοσλαβία. 

Εικ. 58-60. Δεκέμβριος 1944. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης ομιλών σε διαφορετικές 
συ γκεντρώσεις στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης. Το χωνί μεταδίδει 
συν θήματα. Αρχείο Π. Γ. Ροντογιάννη.
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Ελλάδα, με την Πιερία και την Κατερίνη να μην αποτελούν εξαίρεση. 
Σοβαρά εκτεθειμένος, ιδίως το τελευταίο διάστημα, συλλαμβάνεται τον 
Δεκέμβριο του 1944 για τη δράση του στην Αντίσταση και μεταφέρεται 
στο «Μεταγωγών» στη Θεσσαλονίκη. Αντιμετωπίζει βαρύτατες αλλά 
ανυπόστατες κατηγορίες. Με τη μεσολάβηση και βοήθεια του φίλου του, 
διαμένοντος τότε αλλά και πολύ αργότερα στη Θεσσαλονίκη, Λευκάδιου 
δικηγόρου και μετέπειτα πολιτευτή των Φιλελευθέρων Σπύρου Αρα-
βανή, απαλλάσσεται των κατηγοριών, απελευθερώνεται και επιστρέφει 
στην υπηρεσία του στην Κατερίνη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του ανέκδο-
του βιβλίου του για την Αντίσταση στην Πιερία, υπό τον τίτλο Ο Εθνικο
απελευθερωτικός Αγώνας 19411944 στο Βόρειο Όλυμπο και τα Πιέ
ρια (Χαλάνδρι 1982) ο Π. Γ. Ροντογιάννης περιγράφει (βλ. σχετικώς στο 
Παράρτημα) όσα συνέβησαν μετά την απελευθέρωση, και συγκεκριμέ-
να από τον Νοέμβριο 1944 ώς τα τέλη Μαρτίου 1945 στην περιοχή αυτή 
και ιδιαιτέρως στην Κατερίνη. Τα τρομερά γεγονότα της μετα-απελευ-
θερωτικής αυτής περιόδου τα έζησε από πρώτο χέρι ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης και άφησαν βαθιά τα ίχνη τους στον ίδιο και στην οικογένειά του. 

Από τη θέση του στο Γυμνάσιο Κατερίνης στις 17 Μαΐου 1945 μετά 
από αίτησή του αποσπάται291 στο Δ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονί-
κης. Θέλει να βρίσκεται κοντά στη μετέπειτα σύζυγό του, Αλίκη, που 
παρακολουθεί τα τελευταία μαθήματα των δίχρονων σπουδών της στη 
Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως, που έδρευε στη 
Θεσσαλονίκη.292 Την περίοδο εκείνη σε αχρονολόγητο (Ιούνιος 1945;) 
σημείωμά του ο Π. Γ. Ροντογιάννης αναφέρει:293 «[...] Έχω φύγει κυνη-

291.  Απεσπάσθη, μετά από αίτησή του, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 433/17.5.45 απόφα-
ση της Δ/νσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ε΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας της Γενικής 
Διοι κήσεως Μακεδονίας στο Δ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης.

292.  Η Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία (1932-1947) υπήρξε το μοναδικό πνευ-
ματικό ίδρυμα σ’ όλη τη Δυτική Θράκη. Κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής είχε 
μεταφερθή από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη, όπου και λειτουργούσε τότε.

293.  Είναι γραμμένο στο περιθώριο απαντητικού προς αυτόν σημειώματος του 
γυμνασιάρχου του, Αντωνίου Παπαοικονόμου, με ημερομηνία 8.6.1945 (αρχείο Π. Γ. 
Ρο ντογιάννη). Στο σημείωμά του ο τελευταίος γνωστοποιεί στον Π. Γ. Ροντογιάννη πως 
δεν έχει ακόμη λάβει σχετική διαταγή για να τον βάλη στην κατάσταση μισθοδοσίας. 
Από το σημείωμα αυτό πληροφορούμαστε ακόμη πως κατά το διάστημα που προηγείται 
της ημερομηνίας αποστολής του άνω σημειώματος, ο Π. Γ. Ροντογιάννης, που βρίσκεται 
μα κριά από την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, έχει ήδη στείλει στον γυμνασιάρχη του για 
το θέμα της μισθοδοσίας του δύο σημειώματα και ένα γράμμα, ενδεικτικά της εξαιρε-
τικά δυσχερούς οικονομικής θέσεως στην οποία βρισκόταν. 
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γημένος από τη θέση μου και μου κόψαν το μισθό. Η κατάσταση είναι 
η φοβερή που είχε δημιουργηθή μετά το Δεκέβρη του 1944 [...]». Λίαν 
συντόμως, όμως, και συγκεκριμένα στις 30 Μαΐου 1945 αποσπάται294 
από το Δ΄ Γυμνάσιο Αρρένων στη Δημόσια Εμπορική Σχολή Θεσσαλονί-
κης, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπου και υπηρέτησε ώς την 
1η Σεπτεμβρίου 1945,295 οπότε και αποσπάται,296 μετά από αίτησή του 
πάλι, προσωρινώς στο Δ΄ Γυμνάσιο Αρρένων. Σε ιδιόχειρο σημείωμά 
του, που πιθανότατα γράφηκε πολύ αργότερα, κρίνοντας από τον τρε-
μάμενο γραφικό του χαρακτήρα, μαθαίνουμε πως οι μέρες που πέρασε 
από την απόσπασή του στο Λιτόχωρο το 1943 ώς την τελευταία του 
απόσπαση στο Δ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 1945) 
ήταν «οι πιο δύσκολες της υπηρεσίας μου». Αρωγό στη δύσκολη αυτή 
περίοδο βρίσκει στην υπηρεσία του τον τότε Γενικό Επιθεωρητή της Ε΄ 
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μέσης Εκπαιδεύσεως. Ο τελευταίος, σε 
υπογεγραμμένο χειρόγραφο υπηρεσιακό του σημείωμα με ημερομηνία 
8 Ιουνίου 1945 βεβαιώνει ηθελημένα ανακριβώς «[...] ότι ο καθηγητής 
Παναγ. Ροντογιάννης από το 1941 μέχρι την 17ην Μαΐου 1945 ήτο καθη-
γητής εν Κατερίνη, οπ’ όθεν απεσπάσθη εις Θεσσαλονίκην διά της υπ’ 
αριθμ. 433/17.5.1945 διαταγής της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας (Δ/
νσις Μέσης Εκπαιδεύσεως)». Στο περιθώριο του εγγράφου αυτού ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης συμπληρώνει με μολύβι: «χρειαζόταν η ψεύτικη αυτή 
βεβαίωση για να φανή πως δεν ήμουν “στο βουνό”». Επίσης, ο υποδιευ-
θυντής του Δ΄ Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης, σε υπογεγραμμένο 
ση μείωμά του για την Υπηρεσία Επισιτισμού Θεσσαλονίκης βεβαιώνει 
για την έκδοση «δελτίου άρτου και τροφίμων» «[...] πως ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης απεσπάσθη και υπηρετεί εις το καθ’ ημάς Γυμνάσιον ως 
καθηγητής». Ο Π. Γ. Ροντογιάννης σημειώνει και εδώ «ο υποδιευθυντής 

294.  Απεσπάσθη από την υπηρεσία του με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 800/30.5.1945 
από φαση της Δ/νσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ε΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας της Γε-
νι κής Διοικήσεως Μακεδονίας. 

295.  Σε ανευρεθέν στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη αντίγραφο Δελτίου, που ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης συμπλήρωσε τον Ιούνιο του 1967 (περίοδος Δικτατορίας), καταχώρισε πα-
ραποιημένα τα πραγματικά στοιχεία για την περίοδο της Κατοχής. Ο ίδιος γράφοντας στο 
περιθώριο του Δελτίου ότι «Αυτή η δήλωση υποβλήθηκε για δεύτερη φορά για να ελεγχθή 
η στάση και θέση του εκπαιδευτικού στα χρόνια της Κατοχής: μήπως δηλαδή ήταν στο 
Ε.Α.Μ.», εξηγεί τους λόγους που τον ανάγκασαν να προβή στην ανωτέρω παραποίηση.

296.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1655/1.9.1945 απόφαση του Ι. Δρόσου, γενικού επι-
θεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ε΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας της Γενικής Διοική-
σεως Μακεδονίας. 
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Νικόλ. Γαλάνης ήταν Εαμικός». Στη θυελλώδη αυτή περίοδο των μη-
νών που ακολουθούν την απελευθέρωση, και ενώ βρίσκεται στη δεινή 
θέση που περιγράψαμε, νυμφεύεται στις 25 Ιουλίου 1945297 την 21 ετών 
Αλίκη Παπατόλιου στη Θεσσαλονίκη. Ο γάμος γίνεται στον Άγιο Ελευ-
θέριο Θεσσαλονίκης με κουμπάρο τον φιλόλογο, συμφοιτητή και φίλο 
του γαμπρού από παλιά Νικόλαο Τζιώλα. Παρούσες στον γά μο ήταν η 
Ελένη Παπατόλιου, αδελφή της νύφης, και η σύζυγος του κου μπάρου, 
Μαριάνθη. 

Η Αλίκη είναι κόρη του Αστερίου και της Μαρίκας Παπατόλιου (Εικ. 
61). Είναι το 5ο από σειρά των έξι τέκνων του ζεύγους. Η σειρά των 
αδελφών είναι: Ελένη (1913-31.1.2007), Iπποκράτης (1911-1.6.1977), 
Νίκος (1915-17.9.1986), Ερασμία (1918-15.12.2001), Αλίκη (1924-) και 
Ζήνων (1929-1948). Ο πατέρας της, Αστέριος298 (1880-1932) ήταν φαρ-
μακοποιός στην Κατερίνη. Σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο 
της Κωνσταντινουπόλεως και καταγόταν από το Καταφύγι (Πιερίων). 
Η μητέρα της Μαρίκα (1892-1977) ήταν κόρη του ιατρού της Κατερίνης 
Ζήνωνα και της Ελένης Χατζόπουλου. Ο Ζήνων σπούδασε κι αυτός 
στην Κωνσταντινούπολη Ιατρική και καταγόταν από το Βελβενδό (Κο-
ζάνης). Ιατρός στην Κατερίνη ήταν και ο αδελφός της, Φιλώτας, που 
σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Ιατροί στην Αθήνα, 
όπου σπούδασαν και ακολούθως εργάσθηκαν, ήταν επίσης και οι πρώ-
τες της εξαδέλφες, Λιλίκα και Πηνελόπη Χατζοπούλου. Όπως φαίνεται, 
η Αλίκη Π. Ροντογιάννη έζησε από παιδί τα περισσότερα χρόνια της 
ζωής της, μέχρι σχεδόν και τον γάμο της, σε περιβάλλον που είχε στενή 
σχέση με τα φάρμακα και τους ιατρούς. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

297.  Στο απόσπασμα της Ληξιαρχικής Πράξεως Γάμου, που υπάρχει στο αρχείο 
του Π. Γ. Ροντογιάννη, αναφέρεται εκ παραδρομής η 11η Ιουλίου 1945 ως ημερομηνία 
του μυστηρίου. 

298.  Στον πατέρα της Αλίκης Π. Ροντογιάννη άρεσε το κυνήγι. Προσκαλούσε κατά 
περιόδους άλλους κυνηγούς για κυνηγετικές εξορμήσεις. Ένας εξ αυτών ήταν και ο 
φί λος του, καθηγητής Δερματολογίας και διευθυντής του νοσοκομείου «Συγγρού» των 
Αθηνών Γεώργιος Θ. Φωτεινός. Γνωστή είναι η περιπέτεια μεγάλης ομάδας κυνηγών, 
με ταξύ των οποίων ο Αστέριος Παπατόλιος και ο καθηγητής Φωτεινός, που εξέδραμαν 
στις 21.2.1925 από την Κατερίνη στις πλαγιές του Ολύμπου για κυνήγι αγριογούρου-
νων. Την ομάδα των κυνηγών περικύκλωσε ομάδα ληστών με επικεφαλής τον Πάντο 
Μπα μπάνη, που ήταν μέλη της ληστρικής συμμορίας Γιαγκούλα – Μπαμπάνη, που λυ-
μαινόταν την περιοχή. Στη διάρκεια της συλλήψεως των κυνηγών μερικοί απ’ αυτούς, 
μεταξύ των οποίων και οι Φωτεινός και Παπατόλιος, κατάφεραν να διαφύγουν μέσα στο 
χιονισμένο τοπίο και γλύτωσαν την ομηρεία. 
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μην επηρέασε τον δικό της επαγγελματικό προσανατολισμό, εντούτοις 
είχε βεβαιωμένα να κάνη μ’ εκείνον των δύο γιων της και ιδιαίτερα του 
μεγαλύτερου (του γράφοντος).

 Η Αλίκη, που ήταν μαθήτρια του Π. Γ. Ροντογιάννη στο Γυμνάσιο 
Πιερίας στην Κατερίνη, είχε μόλις αποφοιτήσει από τη Ζαρίφειο Διδα-
σκαλική Ακαδημία (Εικ. 62).  

Ο βιαστικός γάμος και η άμεση εγκυμοσύνη συνδέεται με το γεγο-
νός ότι ο Π. Γ. Ροντογιάννης διαισθάνεται να διαγράφεται τότε, στους 
μήνες που ακολουθούν την απελευθέρωση, κίνδυνος και απειλή και για 
την ίδια του τη ζωή. Αναλογιζόμενος δε και την απώλεια του αδελφού 
του, επιθυμούσε ζωηρά να υπάρξη διάδοχος στην οικογένειά του το 
συντομότερο δυνατόν. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει η Αλίκη Π. Ροντο-
γιάννη. Το ζεύγος ζει πολύ δύσκολα, φιλοξενούμενο σε διάφορα φιλικά 
σπίτια, κυρίως Λευκαδίων της Θεσσαλονίκης. Το φθινόπωρο του 1945 ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης μετατίθεται από το Γυμνάσιο Πιερίας στο Γυμνάσιο 
Λευκάδος, όπου πρέπει να αναλάβη υπηρεσία στις αρχές Οκτωβρίου 

Εικ. 61. Το ζεύγος Αστερίου και Μαρίκας Παπατόλιου.
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Εικ. 62. Το Πιστοποιητικό Σπουδών της Αλίκης Α. Παπατόλιου από τη Ζαρί-
φειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως με ημερομηνία 28.7.1945. 
Η φωτογραφία του πιστοποιητικού είναι και η μοναδική διαθέσιμη φωτογρα-
φία της Αλίκης λίγες μέρες μετά τον γάμο της. Είναι έγκυος τεσσάρων μηνών. 
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του ίδιου χρόνου. Αποφασιστική υπήρξε εδώ η βοήθεια του υφυπουρ-
γού Βορείου Ελλάδος, ιατρού Δ. Δημάδη,299 καταγόμενου από την Κα-
τερίνη και προσωπικού φίλου από παλιά του Αστέριου Παπατόλιου. 
Με σημείωμά του στη Γενική Επιθεώρηση Θεσσαλονίκης ο Δημάδης 
ζητούσε να διευκολυνθή και μετατεθή σ’ όποιο Γυμνάσιο ο τελευταίος 
επιθυμούσε. Έτσι κι έγινε.

Εδώ τελειώνει η μακεδονική περίοδος του Π. Γ. Ροντογιάννη στην εκ-
παίδευση. Τη Μακεδονία, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη ο ίδιος δεν 
θα τις ξαναεπισκεφθή ποτέ ώς τον θάνατό του!300 Το ταξίδι της επι-

299.  Ήταν τότε και γενικός διοικητής Κεντρικής Μακεδονίας (7.3.1945 – 7.6.1945) 
των κυβερνήσεων Νικολάου Πλαστήρα και Πέτρου Βούλγαρη, και αργότερα (1.10.1948 
– 31.10.1949) διετέλεσε αντιπρόεδρος της Βουλής. 

300.  Σε συζήτηση του Π. Γ. Ροντογιάννη με τον γράφοντα, όταν ο τελευταίος, το 
1983, υπέβαλε αίτηση για να εκλεγή, όπως κι έγινε, επίκουρος καθηγητής Αθλητιατρικής 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο πρώτος προσπάθησε εις μάτην να τον 

Εικ. 63. Η αστυνομική ταυτότητα του Π. Γ. Ροντογιάννη, με ημερομηνία 
11.7.1945, που εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τον γάμο του. Η ημε-
ρομηνία αυτή πέρασε εκ παραδρομής και ως ημερομηνία του γάμου του.
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στροφής του Π. Γ. Ροντογιάννη, μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια301 
απουσίας από τη Λευκάδα, και της συζύγου του, γίνεται κάτω από 
πολύ δύσκολες συνθήκες και με μεγάλη ταλαιπωρία. Από τη Θεσσα-
λονίκη κατορθώνει με τη βοήθεια του Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης, Λευ-
καδίου στην καταγωγή, να εξασφαλίση εισιτήριο για τον ίδιο και την 
εγκυμονούσα (τον γράφοντα) στον έβδομο μήνα σύζυγό του σε πλοίο 
της γραμμής για τον Πειραιά. Φθάνουν χωρίς καθόλου αποσκευές στον 
προορισμό τους μετά από δύο μερόνυχτα ταξίδι χωρίς στάση. Από την 
Αθήνα το ζεύγος φθάνει με γκαζοζέν αυτοκίνητο στην Κόρινθο και από 
εκεί στην Πάτρα, όπου λόγω κακού καιρού (έβρεχε) θα παραμείνη σε 
αναμονή για μια βδομάδα. Χωρίς σχεδόν καθόλου χρήματα το ζεύγος 
ζει με ψωμί και σταφύλια. Στην πόλη της Λευκάδος φθάνουν τελικώς με 
μια βενζίνα το ήρεμο σούρουπο της 29ης Σεπτεμβρίου 1945. Τους περι-
μένουν στο λιμάνι κοντά στον Πόντε και τους υποδέχονται ο δάσκαλος 
πατέρας του και εκ των αδελφών του η Μέλπω.302 Εδώ τελειώνει αισίως 
η δυσκολότερη σε γεγονότα περίοδος της ζωής του 34χρονου τότε εκ-
παιδευτικού. Στην οικογενειακή θαλπωρή στους Τσουκαλάδες και στο 
φιλόξενο λευκαδίτικο περιβάλλον ο Π. Γ. Ροντογιάννης θα ηρεμήση303 
σιγά-σιγά και θα διαγράψη πολύ σύντομα την πρώτη σπουδαία πορεία 
του, από το 1945 ώς το 1956 (την α΄ λευκαδιακή), στη γενέθλια πια γη.

αποτρέψη στην ενέργειά του αυτή. Τότε για πρώτη φορά του αποκάλυψε, μιλώντας 
μεταφορικά βεβαίως, πως φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη στα 1945 «[...] καθάρισε τη 
σκόνη από τα παπούτσια του!».

301.  Από τη Λευκάδα ο Π. Γ. Ροντογιάννης φεύγει για τελευταία φορά στις 17 Μαΐου 
1941, λίγες μέρες μετά την είσοδο (1 Μαΐου 1941) των ιταλικών δυνάμεων Κατοχής 
στο νησί και στους Τσουκαλάδες, όπου ζούσε μετά την αποστράτευσή του στις αρχές 
Απριλίου 1941. 

302.  Στο κατάστημα οινοπνευματωδών ποτών του Α. Φραγκούλη, κοντά στον κεντρικό 
δρόμο (Παζάρι) στην πόλη της Λευκάδος, αναμένουν το ζεύγος η μητέρα και οι άλλες δύο 
αδελφές του Π. Γ. Ροντογιάννη, Αγαθή και Σοφία όπως και οι Απόστολος Βρεττός, σύζυγος 
της Αγαθής, Κώστας Γ. Ροντογιάννης, γυμναστής, μετέπειτα σύζυγος της Μέλπως, αδελφής 
του Π. Γ. Ροντογιάννη, και η Ελένη, κόρη του Θωμά Ροντογιάννη-Μπάλτσα, που έγκυος 
στον 9ο μήνα σκοτώθηκε αργότερα στο χωριό Τσουκαλάδες στον μεγάλο σεισμό του Ιού-
νιου του 1948. Είναι άγνωστο πώς ειδοποιήθηκαν οι οικείοι του Π. Γ. Ροντογιάννη για την 
άφιξη του ζεύγους τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Λίγο αργότερα όλοι μαζί κατευθύνθη-
καν με τα πόδια στους Τσουκαλάδες (η Αλίκη Π. Ροντογιάννη καβάλα σε άλογο).

303.  Η Αλίκη Π. Ροντογιάννη, όπως εκμυστηρεύθηκε στον γράφοντα, σε όλη τη 
διάρκεια της παραμονής της στη Λευκάδα, αλλά και πολύ αργότερα, απέφευγε συστη-
ματικά να κάνη οποιαδήποτε συζήτηση για τα γεγονότα στην Πιερία, που αφορούσαν 
στην περίοδο της Κατοχής και τα κατοπινά. 
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Συνοψίζοντας, η μακεδονική περίοδος θα πρέπη να υπήρξε για τον 
εκπαιδευτικό Π. Γ. Ροντογιάννη ενδιαφέρουσα, όπως συμβαίνει σε κάθε 
πρωτοδιοριζόμενο καθηγητή. Υπήρξε δε καθοριστική της κατοπινής του 
πορείας στη ζωή. Οι προπολεμικές συνθήκες στο Γυμνάσιο Κατερίνης ήταν 
δύσκολες. Πολλοί μαθητές και αναγκαστικά δύσκολες οι συνθήκες εκπαι-
δεύσεως. Πρωτόπειρος δοκιμάζει τρόπους αποτελεσματικής εκπαιδεύ-
σεως, χωρίς να αποφεύγη και τη «ράβδο». Το φιλολογικό του ενδιαφέρον 
μονοπωλεί την περίοδο αυτή και για μακρό στη συνέχεια χρόνο η μελέτη 
του πλατωνικού έργου και ιδιαιτέρως της Απολογίας του Σωκράτη (ευ-
ρεία ανάλυση και μεταγλώττιση του έργου). Έντονα φιλοσοφημένο, από 
την περίοδο αυτή και μετά, πιθανολογούμε τον νεαρό πλατωνικό μελετητή 
που κατά δήλωσή του ιδεολογικά ταυτίζεται με τον ήρωα και έχει οδηγό 
του στη ζωή τον Σωκράτη. Τον πατριωτικό του ενθουσιασμό στο ξέσπα-
σμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου διαδέχεται η αναγκαστική προσαρμογή 
σε μια καταθλιπτική πραγματικότητα που δεν έχει ξαναζήσει –τη βάρβα-
ρη κατοχή της χώρας μ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο και τους συ-
μπατριώτες του. Η εργασία του καθηγητή στο σχολείο γίνεται ακόμη πιο 
δύσκολη, αφού η διδασκαλία γίνεται εξ ανάγκης ακόμη και στο ύπαιθρο. 
Η εμπλοκή του στον αντιστασιακό κατά των κατακτητών αγώνα είναι 
αναπόφευκτη· ύψιστο πατριωτικό καθήκον. Οραματίζεται μιαν ελεύθερη 
και υπερήφανη Ελλάδα, αντάξια του μοναδικού ελληνικού πολιτισμού. 
Την απελευθέρωση ακολουθεί βραχύβια ευφορία και κατόπιν ανώμαλη 
προσγείωση του Π. Γ. Ροντογιάννη και των συναγωνιστών του σε μια εντε-
λώς απρόβλεπτη κατάσταση. Έκαναν τους λογαριασμούς τους χωρίς τον 
ξενοδόχο. Η άγνοια των πρώην αντιστασιακών ηρώων (και του ιδίου) των 
διεθνών συμφωνιών των κύριων νικητών του πολέμου (αρχές Οκτωβρίου 
1944) και κυρίως των συμφωνιών που αφορούσαν στη μοίρα της μεταπο-
λεμικής Ελλάδος, και η εμμονή των πρώτων στην πραγματοποίηση των 
οραμάτων που καλλιεργούσαν στη διάρκεια του αντιστασιακού αγώνος 
και ώς πρόσφατα τότε, οδήγησαν αναπόφευκτα τους ήρωες σε μεγάλους 
κινδύνους. Και ο ίδιος αντιμετωπίζει μεγάλο και άμεσο κίνδυνο. Απειλή-
θηκε η ίδια του η ζωή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απώλεια του 
πολυαγαπημένου του αδελφού Σπύρου, το 1943, αντάρτη στην Ήπειρο, και 
η έλλειψη και των ελάχιστων πόρων επιτείνουν τον πανικό του. Την αδιέ-
ξοδη κατάσταση καθιστά ακόμη δυσκολότερη ο πρόωρος γάμος του και η 
(επιθυμητή) εγκυμοσύνη της συζύγου του. Η περίοδος αυτή άφησε βαθιά 
χαραγμένα τα ίχνη της για πάρα πολλά κατοπινά χρόνια στον ίδιο πάνω 
απ’ όλα. Η εγκατάλειψη της Μακεδονίας για πάντα και η με την ψυχή 
στο στόμα φυγή ήταν η μόνη σωτηρία. Την αρχική κατάπληξή του ακολου-
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θεί η αναγκαστική προσαρμογή σε μια απρόβλεπτη μετα-απελευθερωτική 
πραγματικότητα. Καταφύγιο του ζεύγους Πάνου και Αλίκης Ροντογιάννη 
η φιλόξενη και αγαπημένη γενέθλια γη του πρώτου, όπου και αντιπαλό-
τητες μπορούσαν να προκύψουν, αλλά υπήρχε το πυκνό συγγενικό δίχτυ 
προστασίας και μπορούσαν να οικοδομηθούν προσωπικές και κοινωνικές 
συμμαχίες. Το προφίλ που τον χαρακτηρίζει κατά τη μακεδονική περίοδο 
είναι αυτό του πρωτόπειρου, ενθουσιώδους, ικανού και δημοφιλούς φι-
λόλογου καθηγητή, του φιλόδοξου φιλολόγου-συγγραφέα-ερευνητή, του 
έντονα φιλοσοφημένου ανδρός και του εξεγερμένου πατριώτη.

II. Η α΄ λευκαδιακή περίοδος. Στο μεικτό Γυμνάσιο Λευκάδος 
(19451956)

Tο ζεύγος Πάνου και Αλίκης Ροντογιάννη από την άφιξή του στο νησί, το 
φθινόπωρο του 1945, ώς το τέλος του 1956 εγκαθίσταται στην πόλη της 
Λευκάδος, συχνή όμως ήταν και η παραμονή της οικογένειας του Π. Γ. 
Ροντογιάννη στους Τσουκαλάδες, στην πατρική κατοικία, ιδιαίτερα στις 
μεγάλες γιορτάδες. Δύσκολη γενικώς υπήρξε την περίοδο αυτή η ζωή της 
νεαρής Αλίκης, αφού ώς τα 24 της χρόνια, μεταξύ άλλων, έγινε και δυο φο-
ρές μητέρα. Δύσκολες και σκληρές ήταν για την ίδια και οι συνθήκες ζωής 
στο χωριό, αφού ήταν ασυνήθιστη στο περιβάλλον αυτό. Συμπαράσταση 
μεγάλη και φιλία βρήκε την πρώτη περίοδο της εκεί προσαρμογής της 
από την υπέροχη κουνιάδα της και θεία του γράφοντος, Σοφία (Εικ. 64).

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης είχε στην πόλη και στο χωριό βιβλιοθήκη την 
οποία διαρκώς εμπλούτιζε, όπως επίσης και γραφείο, για συγκέντρω-
ση και δουλειά. Το κατέβασμα από τους Τσουκαλάδες στην πόλη της 
Λευκάδος (περ. 6 χλμ.) και το ανέβασμα πίσω στο χωριό γινόταν κατά 
κανόνα με τα πόδια,304 για αρκετά χρόνια (Εικ. 65).

Από τον Οκτώβριο του 1945 ώς τις αρχές του 1952 το ζεύγος Πάνου 

304.  Όπως θυμάται η Αλίκη Π. Ροντογιάννη, που ήταν από μικρή εξοικειωμένη να 
περπατάη πολύ και γρήγορα, το κατέβασμα με τα πόδια από το χωριό στη Λευκάδα 
έπαιρνε περίπου 40 λεπτά και το ανέβασμα στους Τσουκαλάδες περίπου 1 ώρα! Στη δια-
δρομή οι πεζοπόροι ακολουθούσαν από την Αγία Αικατερίνη ώς και λίγο πάνω από τη 
Φανερωμένη μονοπάτια, από τα οποία μόνο ορισμένα διακρίνονται σήμερα. Ο γράφων 
με τη σύζυγό του κάλυψε προ τριετίας την απόσταση από το χωριό ώς τον Πόντε σε μία 
ώρα και τον δρόμο της επιστροφής σε 70 περίπου λεπτά, ακολουθώντας το μονοπάτι 
από το Φρύνι ώς τη Φανερωμένη σε κάθοδο και άνοδο. 
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και Αλίκης Ροντογιάννη διέμενε με ενοίκιο στην ισόγειο μονοκατοικία 
ιδιοκτησίας Γατζία, πίσω από το φαρμακείο του Ζερβού (γωνία των 
οδών Φιλαρμονικής και Τηλυκράτους) στην πόλη. Εκεί σύντομα (27.11. 
1945305) θα γεννηθή ο πρωτότοκος γιος τους, ο Γεώργιος (Γάκης) και 
δυόμισι χρόνια αργότερα (2.5.1948) ο Σπύρος. Στις αρχές του 1952 η 
οικογένεια εγκαθίσταται σε ιδιόκτητη πλέον κατοικία στην οδό Ευστ. 
Κόγκα 9, στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Η οικία αυτή ανήκε 
στον ιατρό Ξεν. Μαλακάση, που τότε μετακινήθηκε στην Αθήνα.

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετατέθηκε από το Γυμνάσιο Πιερίας στο μει-
κτό Γυμνάσιο Λευκάδος306 και εκεί υπηρέτησε ως καθηγητής από το 
σχολικό έτος 1945-46 έως και το 1955-56, συνολικά 11 χρόνια. Το μει-

305.  Επισήμως η ημερομηνία γεννήσεώς του είναι η 15η Ιανουαρίου 1946 και είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων της κοινότητας Τσουκαλάδων. Ο γραμματέας του 
Δήμου Λευκάδος από αμέλεια δεν καταχώρισε, βάσει της σχετικής ιατρικής βεβαιώσεως 
του ιατρού Ξ. Μαλακάση, τη γέννηση στο αντίστοιχο μητρώο αρρένων του Δήμου στις 
27 Νοεμβρίου 1945. 

306.  Από το Γυμνάσιο Πιερίας μετετέθη στο Γυμνάσιο Λευκάδος διά του υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 53212/15.11.1945 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 258/9.10.1945). Όπως μάλιστα ση-
μειώνει ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο περιθώριο του κοινοποιηθέντος σ’ αυτόν εγγράφου, 
«Το έγγραφο αυτό το πήρα “χέρι με χέρι” νωρίτερα 3 μέρες από την επίσημη χρονολογία 
εκδόσεώς του και έφυγα για Λευκάδα». Οι υπηρεσιακές μεταβολές του Π. Γ. Ροντογιάννη 
κατά τη διάρκεια της δράσεώς του στο Γυμνάσιο της Λευκάδος έχουν κατά χρονολογική 
σειρά ως ακολούθως: διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 53.212/15.11.1945 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ 
(ΦΕΚ 258/9.10.1945). Την επόμενη χρονιά προήχθη στον βαθμό του εισηγητού διά του 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 14.175/18.2.1946 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 40/7.2.1946). Το 1949 ο 
Π. Γ. Ροντογιάννη προήχθη σε πρωτοβάθμιο καθηγητή επί βαθμώ και μισθώ τμηματάρ-
χου Β΄ τάξεως διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 88279/24.10.1949 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 
273/17.10.1949). Το 1950 ο Π. Γ. Ροντογιάννης προήχθη στον βαθμό του τμηματάρχου Α΄ 
τάξεως επί τω αντιστοίχω μισθώ διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 45583/31.5.1950 εγγράφου του 
ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 111/15.5.1950). Του ανεγνωρίσθη ότι κατέχει τον βαθμό του τμηματάρχου 
Α΄ από 23.12.1949 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 97497/31.10.1952 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ, Δ/
νση Μέσης Εκπαιδεύσεως. Το 1954 χορηγήθηκε στον Π. Γ. Ροντογιάννη προσαύξηση 8% 
στον βασικό του μηνιαίο μισθό λόγω συμπληρώσεως δεκαετούς εμμίσθου υπηρεσίας με 
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3377/12.11.1954 έγγραφο της Θ΄ Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκ-
παιδεύσεως (ΓΕΜΕ) Ωσαύτως του χορηγήθηκε επίδομα ίσο με το α΄ ήμισυ της διαφοράς 
μεταξύ του βαθμού του τμηματάρχου Α΄ τάξεως και του διευθυντού Β΄ τάξεως, λόγω 
συμπληρώσεως τεσσάρων και ημίσεως ετών δημόσιας υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό. από 
24.11.1954, διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 14030/10.1.1955 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ. Τέλος, από 
1.6.1955 ενετάγη στον βαθμό του πρωτοβάθμιου καθηγητή διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2670/24.10.1955 εγγράφου της Θ΄ ΓΕΜΕ, διατηρώντας το χορηγηθέν επίδομα ευδοκίμου 
παραμονής στον ίδιο βαθμό ½ της διαφοράς του μέσου του ανωτέρου βαθμού υπολογιζό-
μενου σε 270 δραχμές (αρχείο Π. Γ. Ροντογιάννη). 
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Εικ. 64 (αριστερά). Αρχές του 1950, στη σκάλα του πατρικού σπιτιού στους 
Τσουκαλάδες Λευκάδος, διακρίνονται (πλην του ζεύγους Πάνου και Αλίκης 
Ροντογιάννη και των δυο τους παιδιών, Γιώργου [Γάκη], όρθιου, και Σπύ-
ρου [πρώτου από αριστερά στην πρώτη σειρά καθήμενου]) η Σοφία Αποστ. 
Βρεττού, μετέπειτα φιλόλογος, καθιστή, και ο Κώστας Θεοδ. Σταματέλος 
(δίπλα στον Σπύρο), μετέπειτα καθηγητής και δήμαρχος Λευκάδος, και όρ-
θια η πολυαγαπημένη θεία του γράφοντος, Σοφία Γ. Ροντογιάννη-Σολδάτου, 
με την αγαλματένια κορμοστασιά της, φορώντας τα κότολα, την παραδο-
σιακή χωριάτικη φορεσιά της, συνήθεια που διατηρούσε σε όλη τη ζωή της.
Εικ. 65 (δεξιά). 7 Ιανουαρίου 1952. Η οικογένεια του Πάνου Γ. Ροντογιάννη 
(από αριστερά: ο Πάνος, ο Σπύρος, ο Γιώργος [Γάκης], και η Αλίκη), στη μέ ση 
η Μαρίκα Αστ. Παπατόλιου, μητέρα της Αλίκης, που τότε φιλοξενού νταν στη 
Λευκάδα. Μόλις κατέβηκαν στην πόλη με τα πόδια από τους Τσου καλάδες. 

κτό Γυμνάσιο Λευκάδος στεγαζόταν από το 1876 ώς το 1961 στο ωραίο 
κτήριο της οδού Θ. Στράτου 3, στην πόλη της Λευκάδος (Εικ. 66) και 
από το 1961 ώς το 1970 λειτούργησε ως Γυμνάσιο Αρρένων Λευκά-
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δος.307 Κατά το σχολικό έτος 1946-47 ο Π. Γ. Ροντογιάννης, κατά τη 
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, ακολουθεί το αναλυτικό και 
ωρολόγιο πρόγραμμα διδακτέας ύλης.308

Την εποχή που ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετατέθηκε στο Γυμνάσιο Λευ-
κάδος, μεταξύ των συμπατριωτών του κάθε άλλο παρά ηρεμία επικρα-
τούσε, εξ αιτίας των άκρως δραματικών, εμφυλιοπολεμικής φύσεως, 
γεγονότων που είχαν προηγηθή, περί το τέλος της Κατοχής στο νησί, 
αλλά και λόγω των γεγονότων που σύντομα θ’ ακολουθούσαν κατά την 
τερατώδη, κυριολεκτικά περίοδο των ετών 1946-49, τότε που στη χώρα 
ξέσπασε η κομμουνιστική ανταρσία. Οι Λευκαδίτες, όπως και όλοι οι 
Έλληνες, βίωσαν και αυτοί, στο μερίδιο που τους αναλογούσε, και την 

307.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα 16131950, Αθήνα 1994, σ. 
373 Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, ό.π., σ. 170-171.

308.  Βλ. Περίληψη (αριθμ. πρωτ. 83255), Περί αναλυτικού και Ωρολογίου Προ
γράμματος των μαθημάτων των λειτουργουσών έξ ανωτέρων τάξεων των οκταταξίων 
Γυ μνασίων διά το σχολικόν έτος 19461947, έκδοση Υπουργείου Θρησκευμάτων και 
Εθνι κής Παιδείας, 1.10.1946 (αρχείο Π. Γ. Ροντογιάννη).

Εικ. 66. Το κτήριο του μεικτού Γυμνασίου Λευκάδος, όπου υπηρέτησε ως 
φιλόλογος καθηγητής ο Π. Γ. Ροντογιάννης από το 1945 ώς το 1956 (από το 
Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, ό.π., σ. 170). 
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τελευταία αυτή τραγωδία της δεκαετίας του ’40. Τεράστια η ψυχική 
επιβάρυνση των επιζώντων και μετά την καταστολή της ανταρσίας. Ο 
Τ. Ε. Σκλαβενίτης περιγράφει την επική προσπάθεια των Λευκαδίων να 
ξαναφτιάξουν μέσ’ απ’ τα χαλάσματα τη ζωή τους: «[...] οι άνθρωποι 
λες κινημένοι και από αυτοσυντήρηση, προσπαθούν να σταθούν όρθιοι 
και να οραματιστούν μια αντίστροφη πορεία με πίστη και πείσμα στην 
αναζήτηση δρόμων ανασυγκρότησης και δημιουργίας της λευκαδίτικης 
κοινωνίας. Ειδικότερα οι εργάτες του πνεύματος με αφετηρία την καλή 
παράδοση του Γυμνασίου Λευκάδας, τις μνήμες των παλαιών επιδόσεων 
του νησιού στα γράμματα και την παρουσία σημαντικών Λευκαδίων 
πνευματικών ανθρώπων στην Αθήνα, αναζητούν τρόπους συλλογικής 
δράσης, παράλληλα με την προσωπική τους».309 Ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
ήταν απ’ τους πρωταγωνιστές στην προσπάθεια αυτή στο νησί. 

Αναπόφευκτα, η κατάσταση που επικρατούσε στη Λευκάδα, έριχνε 
βαριά τη σκιά της και στο προσωπικό του Γυμνασίου και επηρέαζε και 
την εκπαίδευση των μαθητών. Να πώς περιγράφει την κατάσταση στο 
Γυμνάσιο Λευκάδος ένας συνάδελφος και φίλος του Π. Γ. Ροντογιάννη, ο 
φιλόλογος Χαράλαμπος Φ. Περδικάρης:310 «[...] Ήταν τότε που τα δρα-
ματικά γεγονότα στο νησί μας είχαν ταράξει τόσο τις ψυχές των ανθρώ-
πων και επικρατούσε τέτοια φοβερή σύγχυση ιδεών, ώστε ο άνθρωπος 
έβλεπε τον συγγενή του, το φίλο του, το συνάνθρωπό του με φόβο και 
υπουλία, οι ακρότητες λόγων και έργων είχαν γίνει κανόνας συμπερι-
φοράς και πήρε σχεδόν τραγική επιβεβαίωση το “homo homini lupus”. 
Αυτή η αναταραχή ψυχών και πνευμάτων επηρέασε και όσους είχαν την 
ευθύνη της διαπαιδαγωγήσεως των νέων της πατρίδας μας, έτσι που 
χαλαρώθηκε η ψυχική ενότητα του διδακτικού προσωπικού και διατα-
ράχτηκε η ηρεμία, η γαλήνη και η συνεργασία, οι παράγοντες εκείνοι 
δηλ. στους οποίους κυρίως θεμελιώνεται η επιτυχία της Εκπαιδευτικής 
Λειτουργίας [...]». Η κατάσταση αυτή γρήγορα βελτιώθηκε σε μεγάλο 
βαθμό από την καταλυτική παρουσία του Ιωάννη Παπαδάτου, που το 
1945 είχε μετατεθή στο Γυμνάσιο Λευκάδος και «[...] εκεί που πριν η 
δυσαρμονία δηλητηρίαζε τις σχέσεις και η καχυποψία φώλιαζε στις καρ-
διές, ξαναγύρισε η αγάπη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο αλληλοσεβασμός 

309.  Τ. Ε. Σκλαβενίτη, «Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-1996), ο ιστορικός της Λευκά-
δας», ομιλία στην εκδήλωση της 18ης Νοεμβρίου 2011 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, επ’ 
ευκαιρία των 100 ετών από τη γέννηση του Ν. Σβορώνου και Π. Γ. Ροντογιάννη, ιστορικών. 

310.  Χ. Φ. Περδικάρη, «Ο Γιάννης Παπαδάτος στο Γυμνάσιο Λευκάδος», εφημ. 
Ηχώ της Λευκάδας, φ. 53, Απρίλιος – Μάιος 1989, σ. 10.
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και το εύφορο κλίμα για αφοσίωση στο έργο. Καρπός αυτής της ατμό-
σφαιρας που καλλιεργήθηκε με τόση φροντίδα, ήταν το γεγονός ότι, ενώ 
πολλά σχολεία ταλαιπωρούνταν ακόμη από τη λαίλαπα του πολέμου και 
τις συνέπειές του, το Γυμνάσιο Λευκάδος έγραφε τη λαμπρότερη περίο-
δο της ιστορίας του, που δίκαια ονομάστηκε “χρυσή” εποχή». Σ’ αυτό το 
περιβάλλον επέπρωτο και ο Π. Γ. Ροντογιάννης να δράση, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στη «χρυσή» αυτή εποχή του νέου Γυμνασίου του. 

Για το Γυμνάσιο Λευκάδος ο τότε μαθητής του, Δημήτριος Χ. Σκλα-
βε νίτης,311 σημειώνει312 σχετικώς: «[...] ήταν ένα σχολείο με παράδοση 
στα γράμματα, που και στους δύσκολους αυτούς καιρούς στάθηκε στα 
πόδια του και κατόρθωσε να διαφυλάξει το κύρος και τη φήμη του. Γι’ 
αυτό μάθαιναν οι μαθητές κι αυτήν ακόμα την πικρή εποχή καλά γράμ-
ματα, ελληνικά –αρχαία περισσότερο– και μαθηματικά. Το Γυμνάσιο 
της Λευκάδας, όπως όλα τα ελληνικά σχολεία την εποχή εκείνη, ήταν στη 
δομή και τη συμπεριφορά του συντηρητικό. Υπήρχαν όμως και καθηγη-
τές φωτισμένοι, οι οποίοι και από τα καθιερωμένα ξέφευγαν και τις τυ-
πικότητες δεν τις ακολουθούσαν και στο μάθημά τους έδιναν τέτοια δι-
άσταση που προκαλούσε το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό των μα-
θητών αλλά και δημιουργούσε προϋποθέσεις διαλόγου». Όπως, μάλιστα, 
θυμάται313 για τον καθηγητή του Π. Γ. Ροντογιάννη: «Ως καθηγητής και 
πνευματικός άνθρωπος έκανε έντονη την παρουσία του στη μικρή κοινω-
νία της Λευκάδας. Ασκούσε βαθιά επίδραση σε όλους τους μαθητές του, 
ιδιαίτερα όμως σ’ εκείνους που είχαν από νωρίς αυξημένα φιλολογικά 
ενδιαφέροντα. Έτσι δημιουργείται γύρω από το δάσκαλο ένας κύκλος 
από μαθητές, ανάμεσά τους η Δέσποινα Θεμελή-Κατηφόρη, ο Αριστόξε-
νος Σκιαδάς, ο Σπύρος Ασδραχάς και πολλοί άλλοι. Γίνεται εμπνευστής 
μιας άτυπης, μπορούμε να πούμε, φιλολογικής σχολής που αναπτύσσει 
και καλλιεργεί τα ιστορικά, φιλολογικά, λογοτεχνικά και γενικότερα εν-
διαφέροντα των μαθητών της. Επίσης, κατόρθωσε με τα μαθήματα, τη 
διδασκαλία και τη στάση του να δημιουργήσει στους μαθητές του αυτό 
που λέμε αίσθηση της ιστορίας, με την ευρύτερη έννοια που έχει ο όρος, 
ότι δηλαδή κάθε πράξη και ενέργεια, κάθε ενασχόληση και δράση, κάθε 
γεγονός και δημιουργία είναι ιστορία. Η δυναμική της σχολής αυτής 

311.  Μετέπειτα φιλόλογος. Από το Γυμνάσιο Λευκάδος αποφοίτησε το θέρος του 1950.
312.  Δ. Χ. Σκλαβενίτη, «Αριστόξενος Σκιαδάς», στο: Φιλολογικά και λευκαδίτικα, 

εκδ. Πορεία, Αθήνα 2010, σ. 140-141.
313.  Δ. Χ. Σκλαβενίτη, «Πάνος Ροντογιάννης ο ιστορικός της Λευκάδας», Πρακτικά 

Δ΄ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού, ό.π., σ. 27-28.
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λειτουργεί μέχρι σήμερα, έστω και αν ο αρχηγός της δε συμμετέχει ενερ-
γά, και αναδεικνύει σπουδαίους φιλολόγους, ιστορικούς και ερευνητές».

Στα τέλη του 1947, δυο περίπου χρόνια μετά την επιστροφή του στη 
Λευκάδα, ο Π. Γ. Ροντογιάννης, έχοντας αφήσει πίσω του τα θυελλώ-
δη γεγονότα στη Μακεδονία, και έχοντας ηρεμήσει αρκετά στο οικείο 
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του νησιού του, πήρε, όπως ο 
ίδιος πολύ μεταγενέστερα βεβαίωνε τον γράφοντα (και τα γεγονότα το 
επιβεβαιώνουν), μια σημαντική για τον ίδιο απόφαση: να εγκαταλείψη 
την, παράλληλα προς την επαγγελματική του δραστηριότητα, υπερδεκα-
εξαετή ώς τότε και υποσχόμενη ποιητική του ενασχόληση, για να αφιε-
ρωθή στο εξής στη μελέτη κυριώτατα της ιστορίας και του πολιτισμού, 
ελάχιστα δε και με τη λαογραφία του τόπου του. Το 1947, ως εκ τούτου, 
υπήρξε για τον Π. Γ. Ροντογιάννη ιδιαιτέρως σημαντική χρονιά. Τους λό-
γους που είτε συνηγόρησαν ή τον υποχρέωσαν στη λήψη της αποφάσεώς 
του αυτής δεν τους γνωρίζουμε, ούτε ο ίδιος τους αποκάλυψε σε κάποιο 
κείμενό του. Ξέρουμε, πάντως, πως από νωρίς τον διέκρινε, εκτός από 
την ευαισθησία για την ποίηση και την τέχνη γενικώτερα,314 και η προς 
την ιστορία κλίση του, γεγονός που και οι επιδόσεις του στο αντικείμενο 
αυτό κατά τις πανεπιστημιακές του σπουδές, επιβεβαιώνουν. 

Τελευταίο του ποίημα ήταν το αφιερωμένο στον αδικοχαμένο αδελ-
φό του, με τίτλο «Στο Σπύρο Γεωργίου Ροντογιάννη (Σπύρο Μελά) 
†24.12.1943»,315 που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1947. Σημειώ-
νουμε εδώ από το ποίημα αυτό, που ολόκληρο αναδημοσιεύουμε στο 
Παράρτημα, το παρακάτω συγκλονιστικό τετράστιχο: 

.......................................

Τώρα ψηλά στην άγριαν ερημιά,
βαρδιάτορας εσύ του Κασιδιάρη,
με τη διπλή πληγή μες στην καρδιά,
άτυχο, προδομένο, παλικάρι. 
.......................................... 

Το ποίημα αποκαλύπτει πως ο μόλις 27 χρονών δάσκαλος και ήρωας 
του Ελληνοϊταλικού πολέμου, αδελφός του Σπύρος βρήκε τραγικό θά-

314.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης υπήρξε συστηματικός επισκέπτης μουσείων και καλλι-
τεχνικών εκθέσεων. Αφθονούν δε τα περί τέχνης κείμενα που διέθετε, πολλά από τα 
οποία, μάλιστα, διατηρούσε σε περίοπτη και άμεσα προσβάσιμη θέση στη βιβλιοθήκη 
του στο Χαλάνδρι.

315.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Ποιήματα, ό.π., σ. 29.
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νατο προδομένος απ’ τους ίδιους τους συντρόφους του, γεγονός που 
ήταν σε γνώση του ποιητή ήδη από τότε και ιστορικά επιβεβαιώθηκε 
πολύ αργότερα.316 Ήθελε άραγε με το τελευταίο του αυτό ποίημα ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης να κλείση συμβολικά τη σχετική με την ποίηση περίοδο 
των ετών 1931-1947; Πιθανόν. 

Μολονότι, όμως, διέκοψε από τότε οριστικά τη στιχοπλασία, συνέ-
χισε, εντούτοις, πέραν του ν’ αναλύη ποιήματα στο μάθημα των Νέων 
Ελληνικών στην τάξη, να διαβάζη ποίηση και ν’ απαγγέλλη ποιήματα σε 
οικογενειακές φιλολογικές βραδιές στο πατρικό του σπίτι στο χωριό. Για 
παράδειγμα, το 1948, κοντά στα Χριστούγεννα, με πολύ κρύο και υγρό 
καιρό, και ενώ οι ηλικιωμένοι γονείς του, η αδελφή του Σοφία, η γυναίκα 
του και ο γράφων, νήπιο τότε, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από τη 
«γωνιά» και με τα μάτια όλων έντονα ερεθισμένα από τον καπνό, ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης απήγγειλε σε μετάφραση τον 9ο κύκλο της Κολάσεως 
του Dante (το δράμα του πρίγκιπα Ουγκολίνο).317 Αυτό το θύμισε ο ίδιος 
στον γράφοντα τα Χριστούγεννα του 1972, στο Χαλάνδρι.318 Συνέχισε 
ακόμη ν’ ασχολήται και με άλλες μορφές τέχνης, όπως με τη σκηνοθεσία 
μαθητικών θεατρικών παραστάσεων, κάτι που έκανε και στην Κατερίνη 
το 1940 και θα το επαναλάβη, όπως θα δούμε, και στο Γυμνάσιο Λευ-

316.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς), ό.π., σ. 51. 
317.  Ανάλογες φιλολογικές συνάξεις πραγματοποιούνταν και πριν τον πόλεμο, την 

περίοδο της αδιοριστίας του Π. Γ. Ροντογιάννη, στον ίδιο χώρο με τον ίδιο πρωταγωνι-
στή. Από διηγήσεις της αδελφής του Σοφίας, κυρίως όμως της Αγαθής, γνωρίζουμε πως 
γίνονταν απαγγελίες ποιημάτων ξένων και Ελλήνων ποιητών. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
το «Μεθυσμένο καράβι» του Αρθ. Ρεμπώ, τη «Λίμνη» του Αλφ. Λαμαρτίνου, Ομήρου 
Ιλιάδα, ποιήματα του Δ. Σολωμού και πολλά άλλα. Η Αγαθή, μάλιστα, παρά τα σοβαρά 
προβλήματα υγείας της και την προχωρημένη της ηλικία στις αρχές της πρώτης δεκαε-
τίας του 2000, ήταν σε θέση να απαγγείλη από στήθους με τη στεντόρεια φωνή της το 
ποίημα «Καταστροφή των Ψαρών» του Δ. Σολωμού, προς συγκλονισμό του γράφοντος 
που της το ζήτησε. 

318.  Αφορμή γι’ αυτό έδωσε ερώτηση του γράφοντα στον πατέρα του, «ποιος εί-
ναι ο ποταμός που διασχίζει τη Φλωρεντία». «Ο Άρνο» ήταν η άμεση και χωρίς καθυ-
στέρηση απάντησή του. Στην επόμενη ερώτηση του κατάπληκτου γράφοντα πώς και 
θυ μόταν τόσο εύκολα το όνομα του ποταμού αυτού, ο Π. Γ. Ροντογιάννης συμπλήρωσε: 
«Δε θυμάσαι το 1948, τα Χριστούγεννα, που σας διάβαζα στο χωριό τον 9ο κύκλο της 
Κολάσεως του Dante, τότε που ξεχείλισε ο Άρνο ποταμός για να καθαρίση την πόλη 
από το ανοσιούργημα; [τον κανιβαλισμό]»! Ικανοποιώντας δε ζωηρή επιθυμία του γρά-
φοντος να επαναλάβη την απαγγελία, το έκανε με ευχαρίστηση, ένα τέταρτο του αιώνα 
μετά. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος ουδέποτε απέκτησε διαβατήριο και ποτέ δεν πέρασε 
τα σύνορα. Η Ιταλία ήταν ίσως η χώρα που θα ήθελε κάποτε να επισκεφθή. 
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κάδος την περίοδο 1947-1949. Αλλά και αυτή η ενασχόλησή του με τη 
χριστιανική τέχνη στο νησί του συνδέεται με την προς την τέχνη κλίση 
του, που επιβεβαίωνε την ευαίσθητη ματιά του, εδώ για τα άφθονα εκ-
κλησιαστικά τεχνουργήματα (τέμπλα, εικόνες, προσκυνητάρια, δεσποτι-
κούς θρόνους κ.λπ.) των πολλών εντός και εκτός πόλεως ναών της Λευ-
κάδος. Αντικείμενα τέχνης που, όπως ο ίδιος μας λέει319 στον Πρόλογο 
της ομώνυμης εκδόσεώς του, οι περισσότεροι συμπατριώτες του δεν τα 
πρόσεχαν και κανείς πριν απ’ αυτόν δεν τα είχε μελετήσει. 

Ας επανέλθουμε, όμως, στην απόφασή του ν’ ασχοληθή με την ιστο-
ριογραφία. Μολονότι, όπως είπαμε, δεν γνωρίζουμε τον λόγο για τον 
οποίο έλαβε την απόφασή του αυτή, εντούτοις στη Λευκάδα υπήρχαν 
οι κατάλληλες συνθήκες ή προϋποθέσεις, που, κατά τα φαινόμενα, του-
λάχιστον συνηγορούσαν σε μια τέτοια απόφαση. Ο Δ. Χ. Σκλαβενίτης 
γράφει320 σχετικώς: «Το κλίμα και η παράδοση που υπήρχε στη Λευ-
κάδα για την ιστορική έρευνα και τις ιστορικές σπουδές, ενίσχυσαν την 
ιδέα του να ασχοληθεί με την ιστορία του νησιού». Ασφαλώς, όμως, μια 
τέτοια απόφαση, από τον διακρινόμενο για σοβαρότητα και μεθοδικό-
τητα Π. Γ. Ροντογιάννη, δεν θα μπορούσε να ληφθή χωρίς προηγούμενη 
διεξοδική γνώση όσων οι προηγούμενοι Λευκάδιοι ιστορικοί είχαν ώς 
τότε μελετήσει και καταγράψει. Πού όμως απέβλεπε στη φιλόδοξη, 
απαιτητική και ιδιαίτερα δύσκολη αυτή προσπάθεια που ανέλαβε εκεί-
νος; Όπως μας πληροφορεί ο ίδιος σχετικώς: «Εκείνο στο οποίο κυρίως 
απέβλεπα γράφοντας, ήταν να παρουσιάσω, όσο μου ήταν δυνατό και 
με τα στοιχεία που διέθετα, τη ζωή των παιδεμένων κατοίκων του νη-
σιού κι όχι μόνο ή τόσο να κάμω γνωστούς τους κάθε φορά κύριους 
ή αφέντες ή και τύραννους του τόπου, ποιος ήρθε και ποιος έφυγε. 
Ήθελα να ρίξω λίγο φως από όσα έμαθα και ήξαιρα στη ζωή των αν-
θρώπων, που η μοίρα τούς έφερε να κατοικήσουν σ’ αυτό το νησί, να 
το δουλέψουν και να μοχθήσουν για να μορφοποιήσουν την τραχειά ύλη 
που η φύση τους πρόσφερε και, όπως είχαν χρέος, σαν ανταπόδοση να 
ομορφήνουν τον τόπο και σύγχρονα να τον υπερασπίσουν· κατόρθωμα 
τούτο και ηρωισμός. Κατόρθωμα όμως και ο πολύμοχθος αγώνας της 
διαμόρφωσης ενός βραχότοπου σε πράσινο περιβόλι [...]».321

319.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, Επετηρίς της Εταιρείας 
Λευκαδικών Μελετών, τ. Γ΄ (1973), Αθήναι 1974, σ. ιη΄. 

320.  Δ. Χ. Σκλαβενίτη, «Πάνος Ροντογιάννης ο ιστορικός της Λευκάδας», ό.π., σ. 28.
321.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Ιστορία της νήσου Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών Μελε-

τών, τ. Α΄, Αθήνα 1980, σ. α΄.
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Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο εγχείρημα του αυτό, περιγρά-
φει322 ο Δ. Χ. Σκλαβενίτης: «Ο Ροντογιάννης γνώριζε καλά τις δυσκο-
λίες του εγχειρήματος που αναλάμβανε. Όπως όλοι οι τοπικοί ιστορικοί, 
έβλεπε ότι η επαρχία δεν μπορούσε να του εξασφαλίσει όλα τα μέσα, 
όπως λεξικά και άλλα βασικά βοηθήματα για να είναι ενημερωμένος βι-
βλιογραφικά. Από το άλλο μέρος σε όλες αυτές τις απομακρυσμένες από 
τα μεγάλα αστικά κέντρα περιοχές δεν ήταν εύκολο να βρει κανείς τον 
ειδικό, το σχετικό με το θέμα που ασχολείται, για να ανταλλάξει απόψεις 
και να ανοίξει διάλογο για το αντικείμενο που εξετάζει. Ακόμα είχε να 
παλαίψει μ’ ένα πολύ πλούσιο ιστορικό υλικό, από το οποίο άλλο είχε 
αποθησαυρισθεί στις ιστορίες των πριν απ’ αυτόν ιστορικών και άλλο 
ήταν υποχρεωμένος να το ανακαλύψει ο ίδιος και να το φέρει στο φως 
είτε από την έρευνα στα αρχεία της Λευκάδας είτε από άλλες πηγές που 
είχε στη διάθεσή του. Γνώριζε ο Ροντογιάννης ότι το υλικό αυτό έπρεπε 
να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί σωστά, ώστε η νέα ιστορία για τη 
Λευκάδα να είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά, να καλύπτει τις ελλείψεις 
και αδυναμίες των προηγούμενων ιστοριών και να ανοίγει προοπτική 
για παραπέρα έρευνα του θέματος. Με κόπο πολύ έφτανε στους χώρους 
που ήθελε να ερευνήσει. Άλλοτε ταξίδευε με τα αυτοκίνητα της γραμ-
μής, –ένας θεός ξέρει τι αυτοκίνητα ήταν!– άλλοτε με κάποιο γνωστό ή 
φίλο που είχε αυτοκίνητο και τις πιο πολλές φορές με μουλάρι ή γαϊ-
δούρι. Και πεζοπορία ατέλειωτη για να φτάσει στους Σκάρους ή στον 
Άι Νικόλα του Κατωχωριού. Την περασμένη Άνοιξη 1993, στο γραφείο 
της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, μου διηγήθηκε το παρακάτω περι-
στατικό σχετικά με τις ταλαιπωρίες που περνούσε για να κάνει αυτοψία 
στους ιστορικούς χώρους: “Ο μακαρίτης ο Ξενοφώντας ο Σταύρακας, ο 
γιατρός, όταν έκανε ιατρείο στα πίσω χωριά, το απόγευμα, με έπαιρνε 
μαζί του. Εγώ αυτή τη φορά είχα προγραμματίσει να πάω στο Φτερνό, 
να κάνω αποτύπωση του Αγίου Γεωργίου. Τέλειωσα νωρίς και πήρα το 
μονοπάτι για τη δημοσιά. Τόπος συνάντησης για την επιστροφή ήταν η 
διασταύρωση Σύβρου – Βασιλικής. Κόντευε σούρουπο, όταν κατέβηκα 
από το Φτερνό. Κάθισα κάτω από μια ελιά, απόμερα λίγο από το δρόμο, 
για να μη δίνω στόχο, γιατί οι εποχές ήταν δύσκολες, και περίμενα το 
γιατρό. Είχε νυχτώσει για τα καλά, έβρεχε και έκανε κρύο. Η ελιά δε με 
κάλυπτε πια. Η ώρα είχε φτάσει δώδεκα τα μεσάνυχτα και ο γιατρός 
ακόμα να φανεί” [...]». Kαι συμπληρώνει ο Δ. Χ. Σκλαβενίτης στο ίδιο 

322.  Δ. Χ. Σκλαβενίτη, «Πάνος Ροντογιάννης ο ιστορικός της Λευκάδας», ό.π., σ. 30-32.

1. Prol_Kef.1-6.indd   175 18/4/2021   1:11:14 μμ



176 Κεφάλαιο 4  Η πορεία του στην εκπαίδευση (1939-1975)

θέμα: «Όμως, πέρα από όλες τις πηγές, στηρίχθηκε στην αυτοψία των 
ίδιων των πραγμάτων, που είχαν σημασία για την ιστορία. Βήμα βήμα 
περπάτησε όλους τους τόπους που είχαν σημασία για την ιστορία της 
Λευκάδας, την παλιά και τη νέα. Άγγιξε με το χέρι του κάθε πέτρα, κάθε 
αντικείμενο και απομεινάρι που μπορούσε να του δώσει πληροφορίες 
για το παρελθόν. Άγγιξε και ψηλάφισε με τα δάκτυλά του τις τοιχογρα-
φίες, τα μωσαϊκά, τα ξυλόγλυπτα τέμπλα, τις εικόνες, τις υδρορροές».

Ποιο, όμως, ήταν το σχέδιό του για να μελετήση την τοπική ιστορία 
της ιδιαιτέρας του πατρίδος; Tην απάντηση δίνει ο Τ. Ε. Σκλαβενίτης: 
«[...] η απόφαση να ιστορήσει τη Λευκάδα τον οδηγεί σε ένα σχέδιο συ-
νολικής έρευνας του παρελθόντος από τα βάθη των αιώνων ως το σήμε-
ρα χωρίς διάκριση για κανένα τομέα του βίου, χωρίς αποκλεισμούς: πο-
λιτική, στρατιωτική, οικονομική, κοινωνική, πνευματική ιστορία, ακόμη 
και ιστορική γεωγραφία και λαογραφία. Σχέδιο που δείχνει πνευματι-
κή ρώμη ασυνήθιστη, καθώς περιλαμβάνει την έρευνα, την κατανόηση, 
την ερμηνεία και τη σύνθεση όλων των γεγονότων και των φαινομένων 
συνολικά, χωρίς διακρίσεις χρόνου ή δραστηριοτήτων».323 Πιθανότα-
τα το ολοκληρωμένο, τελικό σχέδιο της ιστορίας της νήσου Λευκάδος 
του Π. Γ. Ροντογιάννη, όπως αυτό αποτυπώνεται στην έκδοση των 2 
τόμων του ομώνυμου έργου του, διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό, συν 
τη παρόδω του χρόνου, από την αρχική νοερή του σύλληψη. Αυτό είναι 
αναμενόμενο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ευαισθησίες και προδιαθέσεις 
του, που καθόριζαν και τις προτεραιότητές του. Ακολούθως και ανάλο-
γα με τον ρυθμό συλλογής και επεξεργασίας του πρωτογενούς υλικού 
τού υπό μελέτη τομέα, ο Π. Γ. Ροντογιάννης προέβαινε, όταν έκρινε 
ικανοποιητική και ολοκληρωμένη τη μορφή του, στη δημοσίευσή του. 
Έτσι, οι διάφοροι τομείς της ιστορίας του «έτρεχαν» προς την ολοκλή-
ρωσή τους με διαφορετικές μεταξύ τους ταχύτητες. Συχνά, πάλι, κατά 
την επεξεργασία του υλικού ενός τομέα παρατηρούσε υπερβολική από 
άποψη πληροφοριών ανάπτυξή του. Στις περιπτώσεις αυτές προέβαινε 
σε ξεχωριστή, από το κυρίως κείμενο της ιστορίας του, δημοσίευση της 
συγκεκριμένης μονογραφίας. Αυτό παρατηρήθηκε σε αρκετές περιπτώ-
σεις, όπως για παράδειγμα στο θέμα της εκπαίδευσης στη Λευκάδα, 
στις πρωτεύουσες, στο σεισμολόγιο και στον πληθυσμό της Λευκάδος 
και στο ιστορικό του χωριού των Τσουκαλάδων. 

Από τους ευρύτερους τομείς επιλογής του, της ιστορίας και του 

323.  Τ. Ε. Σκλαβενίτη, «Πάνος Γ. Ροντογιάννης, 1911-1996, ο ιστορικός της Λευκά-
δας», ομιλία στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ό.π.
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πολιτισμού της Λευκάδος, ο Π. Γ. Ροντογιάννης επέλεξε κατά προ-
τεραιότητα324 τη μελέτη της χριστιανικής τέχνης του νησιού του. Ένα 
δύσκολο από τη φύση του εγχείρημα. Τις δυσκολίες του εγχειρήματος 
περιγράφει ο ίδιος στον Πρόλογο της εκδόσεως. Όπως ο ίδιος αναφέ-
ρει: «[...] είχα αρκετά κατατοπισθή στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή 
εκκλησιαστική τέχνη, ώστε να μην μπαίνω στη δουλειά απαράσκευος. 
Κατεξοχήν γνώρισα την εφτανησιώτικη βιβλιογραφία. Για τη Λευκάδα 
δεν είχε γραφεί σχεδόν τίποτα. Τη μελέτη τούτη συνδύαζα με την έρευ-
να την ιστορική που παράλληλα έκανα. Μπήκα έτσι στη δουλειά αυτή 
αρκετά παρασκευασμένος».325 Εφόδια στην προσπάθειά του πιθανολο-
γούμε πως του εξασφάλισαν οι γνώσεις από τις πανεπιστημιακές του 
σπουδές, που αφορούσαν στην ανάλυση και ανάγνωση επιγραφών (Α. 
Κεραμόπουλος), στη ζωγραφική, αγγειογραφία και επιγραφική (Α. Σ. 
Αρβανιτόπουλος), στην αρχιτεκτονική, αγγειογραφία, ερμηνεία επιγρα-
φών και καλλιτεχνικών παραστάσεων (Γ. Π. Οικονόμου), στη βυζαντινή 
τέχνη (Α. Ι. Αδαμαντίου) και στην ερμηνεία επιγραφών (Ν. Βέης). Την 
απόφασή του αυτή ενίσχυσε σημαντικά το γεγονός πως «[...] δεν είχε 
γίνει [ανάλογη προσπάθεια] από κανένα και για τίποτα ώς τότε, με 
συνέπεια η Λευκάδα από την άποψη αυτή να είναι εντελώς σχεδόν 
άγνωστη», όπως ο ίδιος έγραφε σχετικώς.326 

Έχοντας λάβη, λοιπόν, την απόφασή του ν’ ασχολοληθή με τη χριστια-
νική τέχνη και έχοντας προετοιμασθή για το εγχείρημα αυτό, άρχισε, από 
το 1948 περίπου και ύστερα, να πραγματοποιή, παράλληλα με τις αρχεια-
κές μελέτες, και επιτόπια παρατήρηση και πρωτογενή αρχαιολογική έρευ-
να σ’ ολόκληρο το νησί, το οποίο γνώριζε άριστα, παρά τις, όπως είδαμε, 
πολύ δύσκολες, από άποψη συγκοινωνίας, επικρατούσες τότε συνθήκες. 

Από τη μελέτη των χριστιανικών κτισμάτων και του περιεχομένου 
τους θα συλλέξη το πρωτογενές υλικό που θα του επιτρέψη να πραγ-
ματοποιήση, το 1951, την πρώτη του σχετική με την χριστιανική τέχνη 
δημοσίευση. Πρόκειται για την εργασία του «Ο Ναός του Αγίου Μηνά 

324.  Σ. Ι. Ασδραχά, Τ. Ε. Σκλαβενίτη, «Η Λευκάδα και οι ιστορικοί της: γενική σκια-
γραφία», Πρακτικά του Συνεδρίου: Η Λευκάδα και οι ιστορικοί της, 19ος20ός αι., Πνευ-
ματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 5-7 Αυγούστου 
2008, Αθήνα 2009, σ. 39.

325.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Tο χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθή-
κης και του Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης Λευκάδος», 
Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Η΄, Αθήναι 1995, σ. 235.

326.  Στο ίδιο, σ. 235. 
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Λευκάδος».327 Το 1953 θα είναι έτοιμη για δημοσίευση η άλλη εργασία 
του για ένα αξιόλογο εν Ελλάδι και μοναδικό της Λευκάδος βυζα-
ντινό μνημείο, την «Οδηγήτρια»· εργασία που τελικώς θα δημοσιευθή 
το 1960 στον Ζυγό. Τρεις ακόμη εργασίες του, σχετικές με τη χρι-
στιανική τέχνη, που θα δημοσιευθούν και αυτές μεταγενέστερα, είχαν 
επίσης τότε ολοκληρωθή ή βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ολοκλη-
ρώσεώς τους. Πρόκειται για τις εργασίες: «Ο ζωγράφος Κωνσταντίνος 
Κονταρίνης»,328 «Τα έργα του Παναγ. Δοξαρά»,329 και «Οι οικογένειες 
των Δοξαράδων».330 Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 1956 ολοκλήρωσε και 
καθαρόγραψε τη σπουδαία πραγματεία του για τη Χριστιανική τέχνη 
στη Λευκάδα, καρπός κόπου και μόχθου πολλών ετών και περισσότε-
ρων ακόμη ετών προετοιμασίας. Έργο μερικώς ιστορικό, κυρίως τεχνο-
κριτικό και ιδιαιτέρως δαπανηρό, αφού μόνο το κόστος των φωτογρα-
φιών του βιβλίου αυτού υπερέβη συνολικά, τότε, τις 10.000 δρχ., με την 
προσφορά «ευγενούς φίλου» (CV1). 

Έχοντας ολοκληρώσει το έργο του αυτό, ο Π. Γ. Ροντογιάννης ζή-
τησε με επιστολή του ν’ αναλάβη ο Δήμος Λευκάδος την έκδοσή του. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδος, με πρόεδρο τον Δημ. Μαμαλούκα, 
απαντώντας στην επιστολή του αυτή αποφάσισε ομοφώνως, στις 31 
Μαΐου 1960, ν’ αναλάβη τη σχετική έκδοση και διέθεσε γι’ αυτόν τον 
λόγο το ποσό των 10.000 δρχ. Για την απόφαση αυτή, μάλιστα, ενημε-
ρώθηκε εγγράφως και ο συγγραφέας του έργου. Εντούτοις, η έκδοση 
του έργου από τον Δήμο Λευκάδος ουδέποτε πραγματοποιήθηκε και 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης σημείωσε με μολύβι στο σχετικό έγγραφο: «Δεν 
έγινε τίποτα».331 Για την ιστορία θυμίζουμε πως την έκδοση ανέλαβε 
τελικώς η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και το 1974332 η Χριστια
νική τέχνη στη Λευκάδα εξεδόθη με καθυστέρηση σχεδόν δυο δε-
καετιών. Για το έργο του αυτό, που χαρακτηρίστηκε αφετηριακό,333 

327.  Βλ. εφημ. Λευκάς, φ. 35 (20.10.1951), 36 (30.10.1951), 40 (7.12.1951), 41 (22. 
12.1951) και 42 (31.12.1951).

328.  Βλ. Επτανησιακόν Ημερολόγιον, 1961, σ. 245-252. 
329.  Βλ. Ηώς, 1961 (σε συνέχειες): τ. 4, τχ. 42, σ. 32-37, τχ. 43, σ. 21- 24, τχ. 44, σ. 

70-72 και τχ. 45, σ. 48.
330.  Βλ. στο ίδιο: τ. 4, τχ. 45, σ. 14-15, τχ. 46, σ. 62-63, τχ. 47, σ. 46-49, τχ. 48-49, 

σ. 96-99, τχ. 51, σ. 28-29, τχ. 52-53, σ. 94-96.
331.  Υπάρχει στο αρχείο του.
332.  Bλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, ό.π.
333.  Α. Σταυροπούλου, «Ιάκωβος, ο χορηγός του Ναού της Οδηγήτριας στην Απόλ-

παινα Λευκάδας», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Γ΄ Συμποσίου, Η χριστια
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πολύτιμο334 και σημαντικότατο335 ο συγγραφέας του βραβεύτηκε από 
την Ακαδημία Αθηνών κατά την πανηγυρική εκδήλωση της 30ής Δε-
κεμβρίου 1975. Η εκτεταμένη (623 σ.) αυτή πραγματεία αποτελείται 
από δύο μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στα χριστιανικά 
έργα και αυτά περιγράφονται στα ακόλουθα κατά σειρά κεφάλαια: οι 
ναοί της Λευκάδος, η τοιχογραφία, οι τοιχογραφημένοι ναοί, η λευκα-
δίτικη φορητή εικόνα, οι ναοί (57 τον αριθμό) που έχουν τις φορητές 
εικόνες, και τα τέμπλα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι καλλι-
τέχνες των χριστιανικών έργων στα ακόλουθα κατά σειρά κεφάλαια: 
οι ζωγράφοι, οι ξυλογλύπτες, οι χρυσικοί. Την έκδοση συμπληρώνουν 
125 πίνακες χριστιανικών έργων.

Παράλληλα με την ενασχόληση και μελέτη των αντικειμένων της χρι-
στιανικής τέχνης, ο Π. Γ. Ροντογιάννης θα κατορθώση να οργανώση και 
το Μουσείο Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης στη 
Λευκάδα. Πράγματι, από το 1952 περίπου και μετά άρχισε επισήμως, 
με προτροπή του μητροπολίτη Λευκάδος, να καταγράφη από εικονο-
γραφική άποψη τους ναούς, αρχίζοντας από τους ναούς της πόλεως 
και συνεχίζοντας κατόπιν στα ερημοκκλήσια και στα μοναστήρια της 
Λευκάδος. Το υλικό αυτό της καταγραφής, μαζί με τις σκόρπιες σημει-
ώσεις που κρατούσε από αρκετά πριν, του επέτρεψαν να οργανώση, 
αρχής γενομένης από 28 Νοεμβρίου 1955, τη συγκέντρωση πάνω από 
150 αντικειμένων για το ως άνω Μουσείο, που έλειπε από τη Λευκάδα, 
ενώ υπήρχε σε άλλα νησιά της Επτανήσου. Τα αντικείμενα αυτά, εικό-
νες μεγάλης αξίας και άλλα έργα,336 ταξινομήθηκαν και αναρτήθηκαν 
αργότερα (1962) σε δύο αίθουσες του β΄ ορόφου του οικήματος της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Την προσπάθεια του Π. Γ. Ροντογιάννη για την 
ανάδειξη της χριστιανικής τέχνης και την οργάνωση Μουσείου στη Λευ-
κάδα παρακολουθούσε ο σημαντικός ιστορικός τέχνης και διαπρεπής 
τεχνοκριτικός Τώνης Σπητέρης, που σε γράμμα του προς αυτόν τη χα-

νική τέχνη στη Λευκάδα 15ος19ος αιώνας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορ τές 
Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8-9 Αυγούστου 1998, Αθήνα 2000, σ. 22.

334.  Α. Χαραλαμπίδη, «Επτάνησα: Στα δυτικά της νεότερης ελληνικής τέχνης», στο 
ίδιο, σ. 113.

335.  Μ. Καρκαζή, «Η συνεισφορά του Π. Γ. Ροντογιάννη στην έρευνα της “Επτα-
νησιακής Σχολής” ζωγραφικής», Πρακτικά του Συνεδρίου Η Λευκάδα και οι ιστορικοί 
της, ό.π., σ. 159-167.

336.  Ένα από τα αντικείμενα αυτά που μεταφέρθηκαν στο Μουσείο, ήταν ολόκληρο 
το λιθόγλυπτο τέμπλο μεγάλου ναού της πόλεως.
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ρακτηρίζει «πολυτιμότατη». Και σχολιάζοντας συμπληρώνει χαρακτη-
ριστικά: «Πολύ σπουδαίο πράγμα και μπράβο σας. Ευτυχώς μέσα σε 
τόσα αποκαρδιωτικά που έχει η ζωή, που υπάρχουν ακόμα πράξεις σαν 
και τις δικές σας που σκορπίζουν λίγη χαρά». 337 Το εν λόγω μουσείο 
χαρακτήρισε ο ειδικός έφορος της περιφερείας «ως έν εκ των τεσσάρων 
καλυτέρων του είδους του εν Ελλάδι» (βλ. σχετικώς CV1), όταν στις 
28 Δεκεμβρίου 1966 έγιναν τα νέα εγκαίνια στο ανακαινισμένο κτήριο. 

Ενωρίς, όπως πιστεύουμε, μετά την επιστροφή του στη Λευκάδα το 
1945, χωρίς όμως να μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια πότε, ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης άρχισε τις επισκέψεις του στο Αρχειοφυλακείο Λευ-
κάδος και την εκεί αναζήτηση αρχειακού υλικού στο οποίο σε μεγάλο 
βαθμό θα βασισθή η κατοπινή ιστοριογραφική του δραστηριότητα. Ο 
μεθοδικός από τη φύση του νέος ερευνητής, που κατά δήλωσή338 του 
ασχολείτο ήδη από χρόνια με την ιστορία του νησιού του, βασίμως εκτι-
μάμε πως πρέπει να ήταν εξοικειωμένος με το υλικό του Αρχειοφυλα-
κείου και τις συνθήκες που σ’ αυτό επικρατούσαν αρκετά πριν το 1947, 
χρονιά που, όπως είπαμε, οριοθετεί την περίοδο των μεγάλων συλλήψε-
ων και του σχεδιασμού των ιστοριογραφικών του μελετών. Οι επισκέ-
ψεις του στο Αρχειοφυλακείο ήταν συχνές και μακρές, όταν οι γυμνα-
σιακές του υποχρεώσεις ή άλλες τυχόν δεσμεύσεις τού το επέτρεπαν, 
σε όλο το διάστημα της μόνιμης παραμονής του στη Λευκάδα (1945-56 
και 1962-66), τουτέστιν περί τα 16 συνολικώς χρόνια, αλλά και αργότε-
ρα, ως επισκέπτης πια, κυρίως τα καλοκαίρια. Διευκόλυνε τις επισκέ-
ψεις αυτές και η γειτνίαση των εγκαταστάσεων Γυμνασίου και Αρχειο-
φυλακείου. Ανεκτίμητη βοήθεια στις αναζητήσεις του Π. Γ. Ροντογιάννη 
προσέφερε ο φίλος του, για χρόνια διευθυντής του Αρχειοφυλακείου, 
Γεώργιος Παρίσης (1907-64).339 Οι συνθήκες που επικρατούσαν στον 
χώρο που στεγαζόταν το Αρχειοφυλακείο, ήταν άθλιες. Να πώς ο ίδιος 
ο ερευνητής περιγράφει τη σχετική του εμπειρία: «Η δουλειά στο Αρ-
χειοφυλακείο ήταν ανυπόφορα μίζερη και πολύ κουραστική κι από τη 
φύση της και εξ αιτίας του απαίσιου χώρου όπου γινόταν, και γιατί ερ-
χόταν στο τέλος της κοπιαστικής εργασίας του σχολείου [έφθασε να δι-
δάσκη και πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα των έξι εργάσιμων ημερών], 

337.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Tο χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθή-
κης», ό.π., σ. 246.

338.  Βλ. σχετικώς Π. Γ. Ροντογιάννη, Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, ό.π., σ. ιη΄. 
339.  Σ. Ι. Ασδραχά, «Γεώργιος Γρηγορίου Παρίσης (1907-1964) (ο αρχειοφύλακας)», 

στο: του ίδιου, Πατριδογραφήματα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2003, σ. 227-229.
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η οποία πάλι αναγκαστικά συνεχιζόταν έπειτα και στο σπίτι [...]».340 
Την περίοδο 1947-49, στο πλαίσιο των επετειακών για την 25η Μαρ-

τίου εκδηλώσεων, ο Π. Γ. Ροντογιάννης οργάνωσε με επιτυχία σχολι-
κές θεατρικές παραστάσεις στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον» στην πόλη 
της Λευκάδος. Στις παραστάσεις έπαιρναν συνήθως μέρος μαθητές και 
μαθήτριες της ογδόης Γυμνασίου341 και ο ίδιος αναλάμβανε τη διδα-
σκαλία των θεατρικών παραστάσεων και τη σκηνοθεσία τους. Εκτός 

340.  Βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, «Πρόλογος», ό.π., 
σ. ιθ΄. 

341.  Κατά μαρτυρία της Καλομοίρας Φ. Κατωπόδη, μαθήτριας τότε στο Γυμνάσιο 
Λευκάδος, συνήθως δινόταν μια παράσταση με είσοδο ελεύθερη για τους μαθητές στις 
24 Μαρτίου. Αυτή ήταν η γενική πρόβα της παραστάσεως που δινόταν με εισιτήριο, 
ανήμερα την 25η Μαρτίου. Μαθητές που έπαιρναν μέρος στις παραστάσεις ήταν οι: 
Γεράσιμος Σάντας, Γεώργιος Κατωπόδης, Βαγγέλης Θ. Σταματέλλος, Νίκος Μαυρίδης, 
Χρίστος Σολδάτος, Ιωάννης Σταύρακας, Σωτήρης Ταμπάκης, Πάνος Κακλαμάνης κ.ά. 

Εικ. 66. «Χορός στο μεικτό τότε Γυμνάσιο Λευκάδος 1947-8; Αποκριές».
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των θεατρικών αυτών παραστάσεων και πριν απ’ αυτές γίνονταν από 
μαθητές, υπό την καθοδήγησή του, και απαγγελίες ποιημάτων.342 Το 
1947 ο μαθητικός θεατρικός όμιλος ανέβασε το έργο του Βασίλη Ρώτα 
«Να ζη το Μεσολόγγι»,343 το 1948 το πολυπρόσωπο θεατρικό έργο του 
Σπύρου Μελά ο «Παπαφλέσσας»344 (Εικ. 68-70), παράσταση που επα-
ναλήφθηκε και το 1949, για τελευταία φορά. 

Ειδικώς για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου 1948 το Γυμνάσιο 
Λευκάδος κατήρτισε το παρακάτω πρόγραμμα345 εκδηλώσεων, που για 
λόγους ιστορικούς καταχωρίζουμε εδώ:

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΡΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΜΕΡΟΣ Αον

1) Τη υπερμάχω ..................................................χορωδία
2) Όμηρος ............................................................εικών
3) Σπαρτιάτισσα .................................................εικών
4) Το παρελθόν και το μέλλον ............................χορωδία
5) Σκηνή εκ των Περσών του Αισχύλου ..............χορωδία
6) Ο Παιάν εκ των Περσών του Αισχύλου ..........χορωδία

ΜΕΡΟΣ Βον

1) Ο θάνατος του Διγενή (Ακριτικόν) ..................απαγγελία
2) Το πάρσιμο της Πόλης (Δημοτικόν) ................απαγγελία

και μαθήτριες οι: Τζένη Τζεβελέκη, Βέρα Θερμού, Αίμη Σταύρακα, Γαλάτεια Λάζαρη, 
Ελένη Σημέττα, Μαυρέττα Μοναστηριώτη, Νίκη Χαραμόγλη κ.ά. 

342.  Δύο απ’ τους μαθητές που το 1947 απήγγειλαν, ήταν και οι (αείμνηστοι πια): 
Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς, μετέπειτα καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο Αθήνησι, που 
απήγγειλε απόσπασμα από τον «Δωδεκάλογο του Γύφτου» του Κ. Παλαμά, και η Δέ-
σποινα Κ. Θεμελή-Κατηφόρη, μετέπειτα διδάκτωρ ιστορικός, διδάσκουσα στην έδρα 
της Ιστορίας Νεωτέρας Ελλάδος επίσης στο Αθήνησι, που απήγγειλε «Το ελληνόπουλο» 
(μαρτυρία Καλομοίρας Φ. Κατωπόδη).

343.  Το βιβλίο του Β. Ρώτα, Να ζη το Μεσολόγγι, Δράμα, εκδ. Ι. & Π. Ζαχαρόπου-
λος, Αθήνα 71947, που χρησιμοποιήθηκε, βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Π. Γ. Ροντογιάννη.

344.  Βλ. Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, ό.π., σ. 179.
345.  Υπάρχει στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη.
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3) Σκηνή από τα χρόνια της σκλαβιάς ................
4) Ο Σαμουήλ Βαλαωρίτου .................................απαγγελία
5) Ο χορός του Ζαλόγγου ...................................χορός
6) Η Ντροπολιτσά ...............................................χορωδία

ΜΕΡΟΣ Γον

1) Το Ελληνόπουλο (Ουγκώ) ...............................απαγγελία
2) Σκηνή από τον «Παπαφλέσσα» του Σπύρ. Μελά
3) Η Ελλάς εκ των ερειπίων ...............................εικών
4) Εμβατήριον η Κόνιτσα ....................................χορωδία
5) Εθνικός Ύμνος ................................................χορωδία

Εν Λευκάδι τη 25η Μαρτίου 1948

Εικ. 68. Από τη μαθητική θεατρική παράσταση της 25ης Μαρτίου 1948 στο 
κινηματοθέατρο «Πάνθεον» Λευκάδος. Διακρίνονται επί σκηνής οι δύο βα-
σικοί οργανωτικοί συντελεστές της θεατρικής παραστάσεως ο «Παπαφλέσ-
σας», ο Π. Γ. Ροντογιάννης, που δίδαξε θεατρικά την παράσταση (όρθιος, 
πρώτος από αριστερά στη δεύτερη σειρά) και ο Ιωάννης Σ. Παπαδάτος, 
που δίδαξε τη χορωδία (όρθιος, δεύτερος από αριστερά στην τρίτη σειρά) 
(αρχείο Π. Γ. Ροντογιάννη).
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Εικ. 69-70. Σκηνές από τη μαθητική θεατρική παράσταση της 25ης Μαρτίου 
1948 ο «Παπαφλέσσας» στο «Πάνθεον» (αρχείο Π. Γ. Ροντογιάννη). 
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Τις παραστάσεις συνόδευε χορωδία μαθητών και μαθητριών υπό τη 
διεύθυνση του αείμνηστου μαθηματικού Ιωάννου Σ. Παπαδάτου, καθη-
γητού τότε στο Γυμνάσιο Λευκάδος, ο οποίος, όντας ο ίδιος εξαίρετος 
τενόρος, υπήρξε και ο οργανωτής της χορωδίας. Η πολυμελής346 αυτή 
χορωδία απέδιδε διάφορα άσματα, όπως το «Ζήτω η Ελλάς», το «Ευ-
αγγελίζου γη χαράν μεγάλην», το «Τη υπερμάχω», το «Παίδες Ελλή-
νων ίτε» και όσα άλλα αναφέρονται στο ανωτέρω Πρόγραμμα.347 Ίσως 
η απομάκρυνση348 του Παπαδάτου από το Γυμνάσιο Λευκάδος το 1949 
συνέβαλε στη διακοπή από τη χρονιά αυτή και ύστερα του ωραίου αυ-
τού θεσμού των θεατρικών παραστάσεων από μαθητές και μαθήτριες 
του Γυμνασίου Λευκάδος.

Ο Ιωάννης Σ. Παπαδάτος και ο Π. Γ. Ροντογιάννης ανέπτυξαν, όπως 
θα δούμε, ήδη από το 1945, χρονιά που και οι δύο μετατέθηκαν στο Γυ-
μνάσιο Λευκάδος, φιλία και συνεργασία (Εικ. 71-72), που συνεχίστηκε 
ώς τον θάνατο του πρώτου. Κοινό, μεταξύ άλλων, σημαντικό στοιχείο 
που διέκρινε τους δύο άνδρες, τους έφερε κοντά και υποβοήθησε τη διά 
βίου εξαιρετική φιλία τους ήταν, κατά τη γνώμη μας, η μεγάλη τους 
αγάπη για την τέχνη: του πρώτου για τη μουσική και του δεύτερου για 
τη λογοτεχνία-ποίηση και τη ζωγραφική. Η αγάπη τους αυτή βρήκε 
έκφραση στις μαθητικές θεατρικές παραστάσεις των ετών 1947-49, που 
με επιτυχία, όπως είδαμε, οργάνωσαν στο Γυμνάσιο Λευκάδος. Φιλία, 
βεβαίως, ο Π. Γ. Ροντογιάννης διατηρούσε με όλους τους συναδέλφους 
του καθηγητές, όπου και αν υπηρέτησε και ανεξάρτητα από τον κλάδο 
τους, ιδιαιτέρως, όμως, με τους φιλολόγους (Εικ. 71). Ο ίδιος ήταν πολύ 
αγαπητός μεταξύ των συναδέλφων του και έχαιρε, χωρίς εξαίρεση, της 
εκτιμήσεώς τους. Συνέβαλε σ’ αυτό, μεταξύ άλλων, το ευπροσήγορο 

346.  Μέλη της χορωδίας, που επελέγησαν από τον Ι. Σ. Παπαδάτο, ήταν, κατά μαρ-
τυρία της Καλομοίρας Φ. Κατωπόδη, οι: (από αγόρια) Γεράσιμος Σάντας (σεκόντος), 
Σωτήριος Ταμβάκης (πρίμος), Γεώργιος Σκληρός (πρίμος), Νίκος Μαυρίδης κ.ά. και 
(από κορίτσια) οι: Δέσποινα Κ. Θεμελή-Κατηφόρη (πρίμα), Μαρία Γαζή (πρίμα), Καλο-
μοίρα Κατωπόδη (πρίμα), Βασίλω Κατωπόδη (σεκόντα) κ.ά. 

347.  Κατά μαρτυρία της Καλομοίρας Φ. Κατωπόδη.
348.  Ο μαθηματικός Ιωάννης Σ. Παπαδάτος (24.6.1903 – 17.2.1984) αποσπάσθηκε 

από το Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων, όπου υπηρετούσε από το 1933, και στη συνέχεια 
μετατέθηκε το 1945 στο Γυμνάσιο Λευκάδος, όπου υπηρέτησε ώς το 1949, οπότε και 
προήχθη σε γυμνασιάρχη και τοποθετήθηκε στο Γυμνάσιο Αρρένων του Αργοστολίου 
[βλ. «Τα βιογραφικά του Ιωάννου Σ. Παπαδάτου (1903-1984)» υπό Πάνου Ροντογιάννη, 
στο: Ιωάννης Σπυρ. Παπαδάτος (19031984), Βιογραφικά – εργογραφία, επιμ. Χαράς 
Παπαδάτου-Γιαννοπούλου, χ.τ., Θέρος 2011,, σ. 9-15].
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του χαρακτήρα του, η ανυπέρβλητη μετριοφροσύνη του και η έλλειψη 
οποιασδήποτε επάρσεως ή διαθέσεως αντιπαραθέσεως. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της παρουσίας του στο Γυμνά-
σιο Λευκάδος ο Π. Γ. Ροντογιάννης αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από 
γενικό επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύσεως. Δεν μας είναι γνωστό πότε 
ακριβώς αξιολογήθηκε και από ποιον. Αγνοούμε ακόμη και τα γνωστικά 
αντικείμενα στα οποία αξιολογήθηκε. Γνωρίζουμε μόνο, βάσει επιστολής 
του γυμναστή Ευσταθίου Σάντα,349 με ημερομηνία 21.12.1957 και αποδέ-
κτη τον Π. Γ. Ροντογιάννη, ο οποίος αναφέρεται αποκλειστικά στις αντί-

349.  Η επιστολή αυτή, που βρίσκεται στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη, είναι πιθανό-
τατα απαντητική σε προηγηθείσα, ίσως στα 1957, επιστολή του Π. Γ. Ροντογιάννη, με την 
οποία ο τελευταίος παρακάλεσε να έχη τις βαθμολογίες των ώς τότε επιθεωρήσεων που 
του έγιναν, τις οποίες προφανώς αγνοούσε. Η επιστολή αυτή ξεκινάει με το «Αγαπητέ 
Πάνο» και συνεχίζει: «Η βαθμολογία των εκθέσεών σου έχει ως εξής: 1946=19½, 1949=22, 
1949=22, 1952=23½, 1954=22½, 1955=23, 1956=23¾, 1957=242/4», φέρει ημερομηνία 
«21.12.57» και κλείνει ως εξής: «Με αγάπη». Υπογραφή: Ευστάθιος Σάντας (προσωπικός, 
διά βίου φίλος του Π. Γ. Ροντογιάννη). Πιθανόν ο αποστολέας τις βαθμολογίες που ανα-
γράφει, τις βρήκε στον υπηρεσιακό φάκελο του Π. Γ. Ροντογιάννη στο Υπουργείο Παιδείας.

Εικ. 71 (αριστερά). Λευκάδα. Οι δύο καθηγητές του Γυμνασίου Λευκάδος, 
ο μαθηματικός Ι. Σ. Παπαδάτος και ο Π. Γ. Ροντογιάννης με συναδέλφους 
τους εκπαιδευτικούς (9 Ιουνίου 1949). Εικ. 72 (δεξιά). Λευκάδα, φθινόπωρο 
1949, λίγο πριν ο Ι. Σ. Παπαδάτος αναχωρήση για την Κεφαλληνία.
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στοιχες βαθμολογίες που ο τελευταίος είχε λάβει ώς τότε από τους γενι-
κούς επιθεωρητές, πως η αντιστοιχούσα στην έκθεση του έτους 1946 συ-
νολική βαθμολογία του ήταν 19½ (με άριστα το 25). Αυτή η βαθμολογία 
είναι και η μικρότερη με την οποία αξιολογήθηκε ποτέ. Την αξιολόγηση 
αυτή κρίνουμε ότι ήταν κατά το μάλλον και ήττον δίκαιη και αντικειμε-
νική, αφού δεν προκάλεσε εκ των υστέρων κάποιο σχόλιο του αξιολογη-
θέντος, ο οποίος συνήθιζε να προβαίνη σε λακωνικό (θετικό ή αρνητικό) 
σχολιασμό πράξεων που τον αφορούσαν. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, 
το μόνο που εξηγεί τη σχετικά χαμηλή αυτή απόδοσή του τότε ήταν η 
παρατεταμένη απομάκρυνσή του από το αμιγώς εκπαιδευτικό του έργο 
εξ αιτίας της ανώμαλης κατοχικής και της πρώτης μετακατοχικής πε-
ριόδου, που τόσο δραματικά έντονα, όπως είδαμε, και ο ίδιος εβίωσε. 

Επανερχόμενοι στα, πέραν των αμιγώς επαγγελματικών εκπαιδευτι-
κών ενασχολήσεων, ενδιαφέροντα του Π. Γ. Ροντογιάννη, παρακολουθήσα-
με την κατά προτεραιότητα συστηματική με τη χριστιανική τέχνη απασχό-
λησή του και γνωρίσαμε το σχετικό μ’ αυτήν έργο του. Δεύτερος, κατά την 
άποψή μας, τομέας ενδιαφέροντός του υπήρξε η μελέτη της ιστορίας της 

Εικ. 73. Οι δύο φίλοι και συνάδελφοι καθηγητές στο Γυμνάσιο Λευκάδος, Π. 
Γ. Ροντογιάννης και Χαράλαμπος Φ. Περδικάρης. 
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εκπαιδεύσεως στο νησί. Συνηγορεί σ’ αυτό κυρίως η προς την εκπαίδευση 
επαγγελματική απασχόληση του πατρός του και του ίδιου, καθώς και το 
προς την παιδεία γενικώτερα ενδιαφέρον του, αφού ο ίδιος αναγνωρίζει350 
ότι η παιδεία είναι «[...] ακριβό λουλούδι του πνεύματος, ψυχή του πο-
λιτισμού, κι απ’ αυτήν εξαρτώνται όσα καλά κάθε λαός κληροδοτεί στην 
ιστορία, στην ανθρωπότητα, ό,τι μένει αθάνατο από κάθε λαό, ό,τι δικαιώ-
νει την ύπαρξη κάθε έθνους, που εκτιμά πως [...] στις μέρες μας μάλιστα 
είναι πια ολοφάνερο πως η παιδεία είναι προωρισμένη να καθορίση τις 
τύχες της ανθρωπότητος. Γι’ αυτό το άνοιγμα ενός σχολείου σ’ ένα παρελ-
θόν πνιγμένο στην αμάθεια και το σκοτάδι πρέπει να λογαριάζεται σα μια 
κατάκτηση και μια νίκη του καλού απροσμέτρητης σημασίας, γιατί έδωκε 
χέρι στον άνθρωπο ν’ ανεβή ολοένα ψηλότερα στην κλίμακα που τον ωδή-
γησε στο φως». Κατανοεί συνεπώς κανείς γιατί στις ιστορικές μελέτες του 
δίνει προτεραιότητα στα της εκπαιδεύσεως στη Λευκάδα και γιατί από 
το 1948 ώς το 1950 συγκεντρώνει το σχετικό με το χρονικό των δημοτικών 
σχολείων της πόλεως και της υπαίθρου υλικό, το οποίο στη συνέχεια επε-
ξεργάστηκε το 1969 και δημοσίευσε το 1972351 

Παράλληλα με τη χριστιανική τέχνη και την ιστορία της εκπαιδεύσεως 
στη Λευκάδα, ο Π. Γ. Ροντογιάννης δοκιμάζει για μια περίοδο να μελετή-
ση και λαογραφικά το νησί του. Διαθέτοντας, λοιπόν, την περίοδο από το 
1950 ώς το 1954, δυναμικό πολύ καλών μαθητών, ιδίως των τελευταίων 
τάξεων του Γυμνασίου Λευκάδος, κατώρθωσε εμπνέοντας τους πιο κα-
λούς απ’ αυτούς, να αποκτήση σε χειρόγραφη μορφή πλούσιο λαογραφι-
κό υλικό της υπαίθρου κυρίως Λευκάδος και επίσης της αντίπερα Ακαρ-
νανίας. Την ίδια αυτή περίοδο ο Π. Γ. Ροντογιάννης, ως μέλος του Επο-
πτικού Συμβουλίου Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Λευκάδος, κατορθώνει 
επίσης να αναπτύξη συνεργασία με επτά δημοδιδάσκαλους σχολείων 
της Λευκάδος και της αντίπερα Ακαρνανίας, και να συλλέξη ποικίλο και 
ενδιαφέρον λαογραφικό υλικό. Το πρωτογενές αυτό και πολύτιμο υλικό, 
συγκεντρωμένο σε πολλά τετράδια που βρίσκονται στο αρχείο του, δεν 
έτυχε εκ μέρους του Π. Γ. Ροντογιάννη της απαραίτητης επεξεργασίας 
και δημοσιεύσεως, πλην μίας περιπτώσεως.352 Ήταν, κατά τη γνώμη μας, 

350.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό των δημοτικών σχολείων της Λευκάδος. Από 
το 1828 έως το 1964», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Α΄ (1971), Αθήναι 
1972, σ. 33-34. Τόσο κοντά στη σωκρατική ρήση Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, 
πάντα τ’ αγαθά φέρει.

351.  Στο ίδιο, σ. 33-104.
352.  Βλ. σχετικώς Π. Γ. Ροντογιάννη, «Τι φορούσαν Λευκαδίτες και Λευκαδίτισσες 
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θέμα προτεραιότητας εκ μέρους του. Ίσως, συνέβαλε σε αυτό και το γε-
γονός ότι ο ίδιος δεν έτυχε σχετικής εκπαιδεύσεως στο Πανεπιστήμιο. 

Σύμφωνα με την καταγραφή του αρχείου του ιστορικού από τον Τ. 
Ε. Σκλαβενίτη (Αύγουστος 2008 – Αύγουστος 2012) ανευρέθηκαν και κα-
ταχωρίστηκαν 67 διαφορετικά σχετικά λαογραφικά τετράδια. Αξίζει να 
γίνη μνεία των μαθητών και δημοδιδασκάλων που συνέδραμαν τον Π. Γ. 
Ροντογιάννη στη συλλογή λαογραφικού υλικού του χωριού τους. α) Μαθη-
τές: ο Χρ. Σολδάτος353 (Λαογραφικά Νεοχωρίου) 23.8.1950, η Αριστούλα 
Ζαβερδινού354 της Ζ΄ τάξεως (1953-54), ο Γεώργιος Αραβανής (Καρυώ-
τες), βιβλίο Α΄, 27.12.1953,355 και βιβλίο Β΄, 2.1.1954,356 η Άννα Μίχου,357 
μαθήτρια της Ζ΄ τάξεως από την Πάλαιρο, 2.1.1954, η Αμαλία Ζαβιτσάνου 
(Σπαρτοχώρι Μεγανησίου),358 ο Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης359 (Βλυχό), η 
Ιωάννα Κοψιδά,360 ο Κωνσταντίνος Ι. Θερμός,361 ο Αριστόξενος Σκιαδάς362 

από τα τέλη του 17ου αιώνα ως τα μέσα του 20ού», εφημ. Λευκαδίτικες Σελίδες, φ. 
48-50 (Λευκάδα, Μάιος – Ιούλιος 1965), και φ. 51-52 (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1965).

353.  Σε 15 φύλλα τετραδίου του γίνεται από τον μαθητή αναφορά στο όνομα και 
στη ζωή του χωριού του, στα επίθετα των συγχωριανών του, σε τοπικές παραδόσεις, σε 
φράσεις και λέξεις, ευχές και κατάρες, σε περίεργα έθιμα, προλήψεις-δεισιδαιμονίες, 
τοπωνύμια και τραγούδια.

354.  Σε 10 φύλλα η μαθήτρια αναφέρεται σε τρία παραμύθια: O γιος τσ’ δάκρυ
σας, Η ρούσα κι η ξανθομαλλούσα και Η γαζέτα τσ’ γριάς.

355.  Σε 12 φύλλα του τετραδίου του καταχωρίζονται τα εξής τρία παραμύθια: Η 
φτωχιά που έγινε βασίλισσα, Η ευχή του βασιλιά στα παιδιά του να μην κάνουνε καλό 
και Ο Νικολάκης κι αλεπού.

356.  Σε 12 φύλλα του τετραδίου του καταχωρίζονται τα εξής τέσσερα παραμύθια: 
O δάσκαλος και τα τρία παιδιά, Το μοιραίο, Ο βασιλιάς και τα τρία παιδιά και Τα 
τρία κορίτσια.

357.  Σε 19 φύλλα τετραδίου της καταχωρίζονται τα εξής: Το βασιλόπουλο και η 
πε ντάμορφη νεράιδα (παραμύθι), μοιρολόγια, ταχταρίσματα νανουρίσματα και καλη-
νωρίσματα.

358.  Σε 12 φύλλα του τετραδίου της καταχωρίζονται 6 άτιτλα παραμύθια.
359.  Σε 20 φύλλα του τετραδίου του καταχωρίζονται: τραγούδια, μοιρολόγια, λέ-

ξεις και φράσεις, κατάρες, προλήψεις και δεισιδαιμονίες, περιγραφή της καταστάσεως 
του χωριού (Βλυχού).

360.  Σε 20 φύλλα του τετραδίου της καταχωρίζονται τρία παραμύθια: ένα ακέφα-
λο, Ο Κολοβελώνης και Η πεντάμορφη.

361.  Σε 4 φύλλα του τετραδίου του καταχωρίζονται τραγούδια και μοιρολόγια.
362.  Σε 12 φύλλα του τετραδίου του καταχωρίζονται λαογραφικά του χωριού Κα-

ρυώτες (υλικός βίος και τέχνη, πνευματικός βίος, κοινωνικός βίος και εκκλησία). Σε 
άλλα 15 φύλλα (γραμμένα με το χέρι του Π. Γ. Ροντογιάννη) καταχωρίζονται λαο-
γραφικά θέματα από το χωριό Καρυώτες: γάμος, ονομασία θέσεων τόπων, παροιμίες, 
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(Καρυώτες) της Η΄ τάξεως, Μάιος 1950, η Άννα Μίχου363 της Η΄ τάξεως 
από την Πάλαιρο, ανώνυμος,364 ο Κώστας Πάλμος365 από το Βαθύ Μεγανη-
σίου, ο Άγγελος Μορφέσης,366 ο Σπύρος Παπακωστόπουλος367 από το Βλυ-
χό, άγνωστος,368 ανώνυμος,369 ανώνυμος370, η Ελένη Ιωάννου Βερυκίου,371 
ανώνυμος,372 ανώνυμος,373 άλλος με δυσανάγνωστη υπογραφή374 από τη 
Περατιά, ανώνυμος,375 η Λουκία Κάτσενου,376 ο Γεώργιος Ε. Μαραγκός377 
από τη Βασιλική, 1.8.1951, ο Σωτήρης Κοντογιώργης378 από την Εγκλουβή, 
ο Παναγιώτης Φίλιππας379 από τον Δρυμώνα ή Κάτω Εξάνθεια, 19.4.1950, 
ο Χρήστος Ζαβιτσάνος380 από το Σπαρτοχώρι (Μεγανήσι),381 ο Γιώργος 

διάφορα τραγούδια: νανουρίσματα, στα ξένα, μοιρολόγια, λέξεις, παραμύθι, κατάρες.
363.  Σε 20 φύλλα του τετραδίου της καταχωρίζονται τα εξής: Ο έξυπνος αδερφός 

(παραμύθι), μοιρολόγια, τραγούδια, νανουρίσματα, ξενιτεμένα, πάθη του Χριστού, ο 
Λάζαρος.

364.  Σε δίφυλλο σημείωμα καταχωρίζονται ήθη και έθιμα και προλήψεις.
365.  Σε 8 γραμμένα φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά του Μεγανησίου.
366.  Σε δίφυλλο σημείωμα καταχωρίζονται μοιρολόγια, τραγούδια ξενιτεμένα.
367.  Σε 7 φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά του Βλυχού, παραμύθια, μοιρολόγια 

και ο Λάζαρος. 
368.  Σε 5 φύλλα καταχωρίζονται παραμύθια.
369.  Σε δίφυλλο σημείωμά του καταχωρίζεται παραμύθι (Ανέτα Βερυκίου, ετών 45).
370.  Σε τρίφυλλο σημείωμα καταχωρίζονται μοιρολόγια (Ευσταθία Αχειμάστου), 

κλέφτικα (Νικόλαος Αθανασίου). 
371.  Σε δίφυλλο σημείωμά της καταχωρίζονται 13 μοιρολόγια.
372.  Σε δίφυλλο σημείωμά του καταχωρίζονται 4 μοιρολόγια και 2 τραγούδια γάμου.
373.  Σε ένα φύλλο καταχωρίζεται το παραμύθι Ο κυνηγός και η αρκούδα.
374.  Σε ένα φύλλο καταχωρίζεται παραμύθι.
375.  Σε 6 φύλλα καταχωρίζονται 4 παραμύθια από την Εγκλουβή.
376.  Σε δίφυλλο σημείωμά της καταχωρίζονται 2 παραμύθια από τον Κάβαλλο. 
377.  Σε ένα πρώτο τετράδιό του υπάρχει αναφορά στη Βασιλική. Σε δεύτερο τετρά-

διό του σε 22 φύλλα καταχωρίζονται παραμύθια, εκκλησίες-ερημοκκλήσια, τοπωνύμια 
(22.2.1953). Σε τρίτο τετράδιό του καταχωρίζονται λαογραφικά θέματα (η Βασιλική, 
ίδρυση του χωριού, επώνυμα οικογενειών, τοπωνύμια, λαϊκή πίστη, δημοτικά τραγούδια 
και το ποίημα «Νυχτώνει» του Γ. Ε. Μαραγκού).

378.  Σε 12 φύλλα του τετραδίου του καταχωρίζονται λαογραφικά θέματα όπως: 
τοπωνύμια, κατάρες, κατάλογος των εργαλείων, τσαγκαρικά, γεωργία, χτίστης, γάμος, 
λέξεις διάφορες.

379.  Σε 12 φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά θέματα για το χωριό του όπως: τοπωνύ-
μια, γάμος, θάνατος, προλήψεις, δεισιδαιμονίες, ονομασία εργαλείων και λέξεις.

380.  Σε 5 σελίδες καταχωρίζονται λαογραφικά θέματα όπως: το Σπαρτοχώρι και 
η προέλευσή του, τοπωνύμια, παραδόσεις-θρύλοι, προλήψεις, ήθη και έθιμα, κατάρες, 
ευχές, παροιμίες, τα εργαλεία της δουλειάς του ψαρέματος, το ψάρεμα.

381.  Οι δύο μαθητές σε 14 γραμμένα φύλλα καταχωρίζουν λαογραφικά θέματα, 
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Καρτάνος382 από τα Πλατύστομα, η Ευγενία Κακαβούλη383 από τον Σύ-
βρο, ο Αλέκος Φίλιππας384 από τα Πλατύστομα, ο Ναπολέων Δουβίτσας 
και ο Ε. Ζαβιτσάνος από την Καρυά, ο Νικόλαος Γ. Λάζαρης385 από τα 
Λαζαράτα, 25.5.1950, ο Γιώργος Ι. Κουνιάκης386 από τους Σφακιώτες, ο 
Βαγγέλης Βλασσόπουλος387 από τον Άγιο Πέτρο, ο Φίλιππος Μανωλίτσης 
από τον Αλέξανδρο και Νικιάνα,388 ο Τηλέμαχος Στεργιώτης389 (;) από το 
Νυδρί (;), ανώνυμος390 από το Δράγανο, ο Βασίλειος Δ. Σακκάς391 από το 
Βαθύ Μεγανησίου, ανώνυμος από τον Άγιο Ηλία,392 ανώνυμος393 από το 

όπως τον θρύλο σχετικά με την ίδρυση της Καρυάς, επίθετα του χωριού, έθιμα, παραδό-
σεις και θρύλους, προλήψεις, κατάρες, ευχές, ο γάμος, τα εργαλεία της δουλειάς.

382.  Σε 19 φύλλα καταχωρίζονται τοπωνυμικά, παραδόσεις-θρύλοι, πώς γίνονται οι 
προλήψεις, κατάλογος των συνέργων της δουλειάς (του γεωργού, του μαραγκού και του 
χτίστη), λέξεις ιδιόρρυθμες, κατάρες, ευχές, ήθη και έθιμα, ο γάμος, βαφτίσια, θάνατος, 
τραγούδια.

383.  Σε 19 φύλλα καταχωρίζονται: το χωριό Σύβρος, τοπωνυμικά, παραμύθια, προ-
λήψεις, ήθη και έθιμα, στο βαφτίσι, στον γάμο, θάνατος, κατάλογος εργαλείων της δου-
λειάς, διάφορες λέξεις.

384.  Σε 16 φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά για τα Πλατύστομα (νεράιδες, λέ-
ξεις, παροιμίες, ευχές και κατάρες).

385.  Σε 18 φύλλα καταχωρίζονται: ονομασία του χωριού, ήθη και έθιμα, γάμος, θά-
νατος, κυριότερες τοποθεσίες, προλήψεις, μοιρολόγια, ευχές, κατάρες, λέξεις και φράσεις.

386.  Σε 20 φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά των Σφακιωτών: τοπωνυμικά, προ-
λήψεις, γάμος, θάνατος, ευχές, κατάλογος συνέργων δουλειάς.

387.  Σε 10 φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά θέματα του χωριού του: ονομασία 
του χωριού, το σύγχρονο χωριό, αρχαία ιστορία του χωριού, αρχαία μνημεία, οι κυριώ-
τερες οικογένειες, «εκλείψασαι οικογένειαι του χωριού», οι εκκλησίες του χωριού.

388.  Σε 8 φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά της γενέτειράς του: τοπωνυμικά, πα-
ραδόσεις, προλήψεις, ήθη και έθιμα, γάμος, θάνατος, κατάλογος εργαλείων της δουλειάς, 
ιδιωματικές λέξεις.

389.  Σε 6 φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά θέματα του χωριού του: η κατάσταση 
του Νυδριού από οικονομικής, πνευματικής και γενικής πολιτιστικής απόψεως, προλή-
ψεις, παραμύθια, τραγούδια, πότε χτίστηκε το χωριό, πρώτες οικογένειες, η ονομασία.

390.  Σε 6 φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά του Δραγάνου: τοπωνυμικά, παρα-
μύθια, μοιρολόγια. 

391.  Σε 10 φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά θέματα του χωριού του: το όνομα 
του χωριού, πού βρίσκεται, πόσοι κάτοικοι ζουν, τα επίθετα, πώς χτίστηκε, ήθη και έθι-
μα εκτός γάμου, βαφτίσια, αρραβωνιάσματα, προζύμια, στρώματα, διάφορα τραγούδια, 
τοπωνυμικά, παροιμίες, προλήψεις, δεισιδαιμονίες, λέξεις και φράσεις, ένα ερημοκκλη-
σάκι, παραμύθια, ένα πανηγύρι, πώς ζει ο κόσμος, ονόματα φορεμάτων.

392.  Σε 6 γραμμένα με μολύβι φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά του χωριού του 
(παράδοση και πώς χτίστηκε το χωριό, τοπωνυμικά).

393.  Σε 9 φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά του χωριού του (τοπωνυμικά, ήθη και 
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Δράγανο, ο Κωστάγγελος Χρησ. Κονιδάρης394 από τα Χαραδιάτικα-Άλα-
τρο, ανώνυμος395 από τα Χαραδιάτικα-Άλατρο, ανώνυμος396 από Καρυά, 
ανώνυμος397 από Εγκλουβή και διάφοροι άλλοι ανώνυμοι398 μαθητές. β) 
Δημοδιδάσκαλοι: ο Ευστάθιος Γουρζής399 στους Καρυώτες, ο Νικόλαος 
Μόσολας400 στον Μύτικα, ο Τάκης Παπαθανασίου401 στη Βόνιτσα Ακαρνα-
νίας, ο Κωνσταντίνος Φίλιππας402 στην Κάτω Εξάνθεια-Δρυμώνα, ο Μιλ-
τιάδης Κακλαμάνης403 στην Εγκλουβή, ο Τάκης Καζάζης404 στον Σύβρο, ο 
Ιωάννης Βαζίμας405 στην Πάλαιρο, 18.1.1953.

Ο ίδιος ο Π. Γ. Ροντογιάννης άφησε στο αρχείο του 5 διαφορετικά 
σε περιεχόμενο λαογραφικά τετράδια γραμμένα από τον ίδιο. Σ’ ένα 
απ’ αυτά406 καταγράφονται μοιρολόγια προερχόμενα από πληροφορίες 
ή αντιγράφονται από τα τετράδια των ανωτέρω μαθητών ή/και των δα-

έθιμα, γάμος, θάνατος, βαφτίσι, προλήψεις και δεισιδαιμονίες, εργαλεία στο λιτρουβιό, 
κατάρες και βρισιές, λέξεις.

394.  Σε 47 γραμμένες από δύο χέρια σελίδες καταχωρίζονται λαογραφικά θέματα: 
γενικά, προϊόντα, εργασίες, πολιτισμός, καταγωγή, τα κύρια επίθετα, τοπωνυμικά, ντο-
πιολαλιές, παραμύθια, τραγούδια, ήθη και έθιμα.

395.  Σε 15 σελίδες καταχωρίζονται λαογραφικά των Χαραδιάτικων και του Αλά-
τρου: τοπωνύμια, οικονομική-πνευματική κατάσταση, ήθη-έθιμα, τραγούδια, κατάρες, ευ-
χές, ιδιωματικές λέξεις, επώνυμα, ερείπια και ερημοκκλήσια, μοιρολόγια.

396.  Σε 10 σελίδες καταχωρίζονται τοπωνύμια, παραδόσεις και θρύλοι, προλήψεις, 
ήθη και έθιμα της Καρυάς.

397.  Σε 102 σελίδες καταχωρίζονται: λίγα για την ιστορία του χωριού, καλλιέργεια, 
μονή Ασωμάτων.

398.  Σε 42 γραμμένα, διαφόρων σχημάτων, φύλλα καταχωρίζονται λαογραφικά, 
μικρά σημειώματα διαφόρων χωριών.

399.  Σε τρία τετράδιά του καταχωρίζονται θέματα λαογραφίας της Κατούνας (κοι-
νωνική οργάνωση, λαϊκό δίκαιο, το παιδί, παιδιές, γάμος και τελευτή). 

400.  Σε πέντε τετράδιά του καταχωρίζονται ζητήματα λαογραφίας του τέως Δήμου 
Σολλίου Ακαρνανίας.

401.  Σε τετράδιό του (3 σε 1) καταχωρίζονται λαογραφικά θέματα της Βονίτσης 
Ακαρνανίας.

402.  Σε τετράδιό του με 68 γραμμένες σελίδες καταχωρίζονται λαογραφικά θέματα 
της Κάτω Εξανθείας και του Δρυμώνα.

403.  Σε τετράδιό του με 63 γραμμένες σελίδες καταχωρίζονται λαογραφικά ση-
μειώματα της Εγκλουβής: θάνατος, γέννηση, γάμος, μαντεία, γητέματα, όνειρα, ιατρική.

404.  Σε 22 σελίδες του τετραδίου του καταχωρίζονται λαογραφικά στοιχεία για τον 
γάμο στη Λευκάδα.

405.  Σε τρία τετράδια καταχωρίζονται τα «Ζητήματα Λαογραφίας όλων των μορ-
φών του βίου», του Γεωργίου Μέγα.

406.  Πρόκειται για 16 φύλλα τετραδίου.

1. Prol_Kef.1-6.indd   192 18/4/2021   1:11:17 μμ



ΙΙ. Η α΄ λευκαδιακή περίοδος. Γυμνάσιο Λευκάδος (1945-1956) 193

σκάλων που συνέλεξαν λαογραφικό υλικό με την παρακίνησή του και 
τις οδηγίες του. Στα περισσότερα αναγράφεται στο τέλος το χωριό προ-
ελεύσεώς τους. Σ’ ένα άλλο407 που αφορά σε γλωσσικό υλικό πρόχειρα 
συγκεντρωμένο, καταγράφονται με την ετυμολογία και την ερμηνεία 
τους 417 λευκαδίτικες ιδιωματικές λέξεις. Σ’ ένα τρίτο408 που αφορά 
σε γλωσσικό λευκαδίτικο ιδιωματικό υλικό, πρόχειρα καταγεγραμμένο, 
ετυμολογούνται και ερμηνεύονται λέξεις και φράσεις της λευκαδίτικης 
ντοπιολαλιάς. Σ’ ένα τέταρτο409 που αφορά σε διάφορα λαογραφικά της 
Λευκάδος, στην αρχή του ο καθηγητής σημειώνει «Τα έδωκε ο κ. Βερύ-
κιος». Σ’ ένα πέμπτο,410 τέλος, καταγράφονται, ως μια πρώτη γραφή, 
λαογραφικές μελέτες του για το αμπέλι, την ελιά και τις δεισιδαιμονίες.

Το φθινόπωρο του 1946 εκδηλώνει την πρώτη (;) κρίση δισκοπά-
θειας, με οσφυαλγία και έντονη συνοδό και παρατεταμένη ισχιαλγία,411 
που τον καθήλωσε στο κρεβάτι για περισσότερο από δύο μήνες. Από 
τη δισκοπάθεια, όχι σπάνια εμφανιζόμενη για χρόνια στη συνέχεια, 
υπέφερε κατά περιόδους λιγότερο ή περισσότερο έντονα. Ένα χρόνο 
αργότερα (το 1947) του χορηγείται νέα δίμηνη αναρρωτική άδεια μετά 
από αμυγδαλεκτομή, στην οποία υπεβλήθη.412

Στις 21.2.1947 εκφωνεί τον πανηγυρικό413 της ημέρας επ’ ευκαιρία 
των 34 ετών από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, το 1913. Αυτός 
είναι ο πρώτος πανηγυρικός σε μια μακρά σειρά λόγων που εκφώνησε 
σε εθνικές επετείους, σε όποιο σχολείο στη συνέχεια υπηρέτησε. Εξήντα 
πέντε χρόνια μετά την εκφώνησή του θεωρήσαμε σκόπιμο να καταχω-
ρίσουμε εδώ τον ανέκδοτο αυτό λόγο (βλ. Παράρτημα). 

Στις 2 Μαΐου 1947 και λίγο αργότερα, στις 26 Ιουλίου 1947, ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης γίνεται αποδέκτης δύο ταυτόσημων εγγράφων του 

407.  Πρόκειται για 23 φύλλα τετραδίου.
408.  Πρόκειται για 5 κόλλες και 4 φύλλα τετραδίου.
409.  Πρόκειται για 8 αρίγωτες κόλλες.
410.  Πρόκειται για 8 φύλλα, 2 κόλλες αναφοράς και 4 φύλλα τετραδίου.
411.  Γνωμοδοτεί σχετικώς ο ιατρός Παναγής Ζερβός στις 20.11.1946 (αρχείο Π. Γ. 

Ροντογιάννη). 
412.  Βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1440/18.11.1947 εγγράφου της Θ΄ Γενικής Επιθεω-

ρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως ο Π. Γ. Ροντογιάννης έλαβε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22/ 
18.11.1947 απόφασή της δίμηνη αναρρωτική άδεια σύμφωνα με γνωμάτευση της Α/θμίου 
Υγειονομικής Επιτροπής Λευκάδος, με ημερομηνία 20.10.1947 (αρχείο Π. Γ. Ροντογιάν-
νη).

413.  Ο λόγος βρίσκεται στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη, είναι χειρόγραφος και απο-
τελείται από 13 σελίδες.
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Υπουργείου Παιδείας,414 που υπογράφονται από τον υπουργό Α. Παπα-
δήμα, με τα οποία καλείται εντός πέντε ημερών από της λήψεώς τους 
να υποβάλη απολογία διότι, όπως του γνωστοποιούν: «1. Διά της δρά-
σεώς σας συνεργήσατε εις την εκδήλωσιν της στάσεως του Δεκεμβρίου 
1944 (από 3-12-44 μέχρι 12-2-45), συμμετέσχετε εις την στάσιν ταύτην 
και ενισχύσατε ταύτην διά των εν γένει ενεργειών σας. 2. Από της 
στάσεως του Δεκεμβρίου 1944 μέχρι σήμερον διά της εν γένει δράσεως 
και συμπεριφοράς σας ενεργείτε κατά της εν τω Κράτει εννόμου τά-
ξεως και συμμετέχετε εις τοιαύτας ενεργείας. 3. Από της στάσεως του 
Δεκεμβρίου 1944 μέχρι σήμερον διά της εν γένει δράσεως και συμπε-
ριφοράς σας ενεργείτε υπέρ των συμμετασχόντων εις την άνω Δεκεμ-
βριανήν στάσιν και υπέρ των αντικρατικών ή αντεθνικών επιδιώξεων 
και σκοπών τούτων». Είναι φανερό ότι η δράση του Π. Γ. Ροντογιάννη 
στην ολιγόμηνη μετακατοχική περίοδο στην Κατερίνη ήταν γνωστή στις 
Αρχές της χώρας και τον καταδιώκει. Σχετικώς με την υπόθεση αυτή 
αγνοούμε το περιεχόμενο της απολογίας του, που ασφαλώς θα κατέθε-
σε, ούτε σχέδιό της βρήκαμε στο αρχείο του. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν 
και σε ποιες ενέργειες προέβη η διοίκηση εις βάρος του. Το πιθανότερο 
είναι πως δεν δόθηκε συνέχεια στο θέμα, αφού ο ίδιος συνέχισε κανο-
νικά τη δουλειά του στο Γυμνάσιο. 

 Από την περίοδο αυτή και μετά, στη μακρά περίοδο που ακολου-
θεί, πέραν των δραστηριοτήτων του στο Γυμνάσιο Λευκάδος με το αμι-
γώς διδακτικό του έργο εκδηλώνει πλούσια και ενδιαφέρουσα εξωσχο-
λική κοινωνική δράση.

Στις 30 Ιουνίου 1948 η Λευκάδα πλήττεται από ισχυρό σεισμό. 
Η κοινότητα των Τσουκαλάδων είχε τότε σχεδόν εξ ολοκλήρου κατα-
στραφεί, αφού βρέθηκε πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Λόγω 
του σεισμού οι 60 από τις 100 οικίες του χωριού του κατέρρευσαν ή 
κατέστησαν ακατοίκητες και τρεις γυναίκες βρήκαν τραγικό θάνατο.415 
Μετά τον καταστροφικό αυτό σεισμό ο καθηγητής Π. Γ. Ροντογιάννης 
με απόφαση της Νομαρχίας Λευκάδος416 ορίσθηκε να συνδράμη την 
Επιτροπή που ανέλαβε τη δίκαιη και αναλόγως των αναγκών των πλη-

414.  Με αριθμ. πρωτ. 33145/2.5.47 και 2503/26.7.1947, αντιστοίχως (αρχείο Π. Γ. 
Ροντογιάννη).

415.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Σεισμολόγιο Λευκάδος (1469-1971)», Επετηρίς Εταιρείας 
Λευκαδικών Μελετών, τ. Η΄, Αθήναι 1995, σ. 194-199.

416.  Με την απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 3480/9.7.1948, που υπογράφει ο τότε νο-
μάρχης Λευκάδος Αθ. Μανουσόπουλος. 
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γέντων διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας και των ειδών ιματισμού 
στους πληγέντες σεισμοπαθείς συγχωριανούς του. 

Στις 13 Φεβρουαρίου 1949 η Νομαρχία Λευκάδος οργανώνει μνημό-
συνο στην εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου (της Παναγίας) στους 
Τσου καλάδες Λευκάδος για τους υπέρ Πατρίδος πεσόντας συγχωρια-
νούς του, αυτούς που έπεσαν κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και κυ-
ρίως των πεσόντων στη διάρκεια της κομμουνιστικής στάσεως των ετών 
1946-49, που ακόμη τότε βρισκόταν σε εξέλιξη. Για το μνημόσυνο η 
Νομαρχία ορίζει τον Π. Γ. Ροντογιάννη να εκφωνήση επιμνημόσυνο 
λόγο σε συντοπίτες και συγχωριανούς του, όπως και έγινε417 (Εικ. 75). 
Ο πολιτικός αυτός λόγος, στον οποίο αναδεικνύονται και οι βασικές 
πολιτικές θέσεις του ρήτορα, δημοσιεύθηκε λίγες μέρες αργότερα αυ-
τούσιος στην τοπική εφημερίδα Εθνική Εξόρμησις της 26ης Φεβρουαρίου 

417.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Πάνου Γ. Ροντογιάννη: Λόγος για τους υπέρ Πατρίδος πε-
σόντας», ό.π.

Εικ. 74. Η αστυνομική ταυτότητα του Π. Γ. Ροντογιάννη, εκδοθείσα από το 
Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδος στις 28 Μαΐου 1948.
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Εικ. 74. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, μπροστά από τον ναό των Εισοδίων της Θεοτό-
κου (Παναγίας) των Τσουκαλάδων, όπου πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο 
για τους υπέρ Πατρίδος πεσόντας στις 13 Φεβρουαρίου 1949 με τον ίδιο 
κύριο ομιλητή. Η φωτογραφία φέρει ημερομηνία 1952 (;). Διακρίνονται οι 
ζημιές που προκάλεσαν στον ναό οι σεισμοί του 1948.
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1949. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, γνωρίζοντας καλά την πλατωνική ρήση 
πως «στάσις πάντων πολέμων χαλεπώτατος» και έντονα ανήσυχος για 
την πορεία των γεγονότων στη χώρα μας, με παρρησία προβάλλει στις 
κρίσιμες εκείνες περιστάσεις την ανάγκη ο ελληνικός λαός να προασπί-
ση την ακεραιότητα της Πατρίδος μας, το δημοκρατικό πολίτευμα της 
χώρας και τις πολιτικές ελευθερίες των Ελλήνων, ακόμη δε και αυτόν 
τον υπέροχο ελληνικό πολιτισμό, που τότε δεινώς απειλείτο. Τα γεγο-
νότα που ακολούθησαν, από τότε ώς σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς, 
επιβεβαίωσαν πανηγυρικά την αξία του εμπνευσμένου αυτού λόγου,418 
αναδεικνύοντας παράλληλα και τον Π. Γ. Ροντογιάννη ως υπόδειγμα 
Έλληνα πατριώτη και πολίτη. Οι πολιτικοί λόγοι που έκτοτε θα εκφωνή 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης θα είναι μόνο πανηγυρικοί στις μεγάλες εθνικές 
επετείους.

Στις 21 Φεβρουαρίου 1949 ο Π. Γ. Ροντογιάννης βρίσκεται πάλι 
σε διαδικασία αξιολόγησης. Αξιολογητής είναι ο γενικός επιθεωρη-
τής Θεό δωρος Π. Μάλλιος της ΙΔ΄ Περιφερείας Μέσης Εκπαιδεύσεως. 
Βάσει της εκθέσεως419 αξιολογήσεώς του ο Μάλλιος παρακολούθησε 
τον Π. Γ. Ροντογιάννη να διδάσκη πρώτα Αρχαία Ελληνικά (Δημοσθέ-
νους, Α΄ Ολυνθιακός) στην ΣΤ΄ του οκταταξίου και εν συνεχεία Ιστο-
ρία (Ελληνική Επανάσταση) στην Η΄ τάξη. Τα σχόλια του Επιθεωρητή 
για τον Π. Γ. Ροντογιάννη στη σχετικά λακωνική έκθεσή του (βλ. το 
πλήρες κείμενο στο Παράρτημα) είναι επαινετικά για τον αξιολογού-
μενο εκπαιδευτικό και διαβλέπει εξέλιξή του. Κλείνοντας καταλήγει: 
«Ο κ. Ροντογιάννης είναι τακτικός εις το καθήκον του, εργατικός και 
μελετηρός. Έχει καλήν βιβλιοθήκην και πολλά καλά βοηθήματα. Είναι 
στοιχείον χρήσιμον και εξελίξιμον. Εργάζεται και έχει πολλάς επιστη-
μονικάς εργασίας προς έκδοσιν. Γενικώτερον παρουσιάζεται: επιστη-
μονικώς: ικανός, διδακτικώς: ικανός, διοικητικώς: λίαν δεξιός, Από ευ-
συνειδησίας: λίαν ευσυνείδητος, Ως προς συμπεριφοράν: αξιοπρεπής, 
Ως προς εσω-εξωσχολ. δράσιν: δραστήριος». Η συνολική βαθμολογία 
του Μάλλιου ήταν 22. 

Την ίδια χρονιά (το 1949) ο ίδιος επιθεωρητής, Θ. Π. Μάλλιος, επα-
ναξιολογεί τον Π. Γ. Ροντογιάννη. Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της 
εκθέσεώς του, αφού δεν ανευρέθη και φυσικά αγνοούμε τα αντικείμενα 

418.  Ο λόγος αυτός επιβεβαιώνει την ορθότητα της ρήσεως του Μάρκου Αυρηλίου 
πως «όποιος είδε τα τωρινά, τα είδε όλα, κι αυτά που έγιναν από ανέκαθεν κι όσα θα 
γίνουν στο άπειρο μέλλον. Γιατί όλα είναι ίδια και όμοια».

419.  Η έκθεση βρίσκεται στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη.
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στα οποία ο Π. Γ. Ροντογιάννης αξιολογήθηκε. Γνωρίζουμε, όμως, τη 
συ νολική βαθμολογία του: 22.5. Όπως και στην προηγούμενη αξιολόγη-
σή του έτσι και στις δύο τελευταίες ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν προβαίνει 
σε σχολιασμό. Το γεγονός αυτό είναι έμμεσα ενδεικτικό της αποδοχής 
μάλλον εκ μέρους του των εκθέσεων του αξιολογήσαντος αυτόν επι-
θεωρητή κρίνοντας τις εκτιμήσεις του δίκαιες και αντικειμενικές. Ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης είναι τότε β/θμιος φιλόλογος με εμπειρία στον βαθμό 
αυτό πάνω από 5 χρόνια και συνολικά στην εκπαίδευση περισσότερα 
από 9 χρόνια. Εάν συγκρίνουμε την αντίστοιχη βαθμολογία του 1946 
μ’ εκείνη του 1949, διακρίνουμε την ουσιώδη και θετική εξέλιξη του Π. 
Γ. Ροντογιάννη τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο εξωσχολικό έργο 
του. Είναι φανερό πως στο μεσοδιάστημα από το 1945 ώς το 1949 ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης ξαναβρίσκει σιγά-σιγά τον εαυτό του και αρχίζει 
να δείχνη τον ενθουσιασμό, το πάθος, την απίστευτη δημιουργικότητα 
και αποτελεσματικότητα για τη δουλειά του, που δείγματά της έδειξε 
στην αρχή της δράσεώς του στην εκπαίδευση και που θα διατηρήση στη 
συνέχεια όχι μόνο ώς το τέλος της υπηρεσίας του στο σχολείο αλλά και 
για όλα τα χρόνια ώς το τέλος της ζωής του. 

Η πιο πάνω έκθεση του Θ. Π. Μάλλιου αναγνωρίζει τον τακτικό στη 
δουλειά του, εργατικό, μελετηρό, επιστημονικώς και διδακτικώς ικανό 
φιλόλογο, προβλέπει εξέλιξη και επιβεβαιώνει αυτό που προηγούμενα 
αναφέραμε, ότι ο Π. Γ. Ροντογιάννης διέθετε ήδη τότε «καλήν βιβλιο-
θήκην και πολλά καλά βοηθήματα» και κυρίως ότι «έχει [ήδη] πολλάς 
επιστημονικάς εργασίας [ετοίμους] προς έκδοσιν».

Η σχέση του επιθεωρητή Θ. Π. Μάλλιου με τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
συνεχίζεται στο επόμενο διάστημα των επτά μηνών με ανταλλαγή τριών 
επιστολών. Αγνοούμε το περιεχόμενο των επιστολών του Π. Γ. Ροντο-
γιάννη, γνωρίζουμε όμως τι του απάντησε ο Μάλλιος. Στην πρώτη του 
επιστολή, με ημερομηνία 9.3.1949, ο Μάλλιος ευχαριστεί τον Π. Γ. Ρο-
ντογιάννη για την εφημερίδα που του έστειλε με το γράμμα του και 
στην οποία είναι τυπωμένος ο λόγος του. Η εφημερίδα πρέπει χωρίς 
αμφιβολία να ήταν η Εθνική Εξόρμησις της 26ης Φεβρουαρίου 1949, 
στην οποία είναι γραμμένος ο λόγος που εκφώνησε στις 13 Φεβρουα-
ρίου στους Τσουκαλάδες Λευκάδος για τους υπέρ Πατρίδος πεσόντας, 
για τον οποίο γράψαμε πάρα πάνω. Ο Μάλλιος του γράφει: «[...] σου 
σφίγγω θερμά-θερμά το χέρι για τον υπέροχο λόγο Σου. Αξίζει να δια-
βαστή από πολλούς. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την γνωριμίαν με 
Σας. Συγκινούμαι πολύ, όταν συναντώ τόσο καλούς, όσο Σεις εκπαι-
δευτικούς. Η Πατρίδα μας θέλει ανθρώπους δυνατούς και εργατικούς. 
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Σεις τα έχετε όλα. Κοντά Σας θα είμαι πάντοτε και εγώ. Θα Σας θεωρώ 
ως έναν από τους πιο καλούς μου φίλους [...]». Στη δεύτερη επιστολή 
του, με ημερομηνία 30.6.1949, ο Μάλλιος γράφει στον Π. Γ. Ροντογιάν-
νη, μεταξύ άλλων: «[...] Έλαβον την επιστολήν και δύο σχετικάς με τον 
Βαλαωρίτην εκδόσεις [...] και θα ευχαριστηθώ πολύ αν συνεργαστούμε 
και πάλι για το καλό της Παιδείας και της Πατρίδος. Πρέπει να δου-
λέψωμε όλοι για τη μικρή αλλά ένδοξη αυτή γωνιά της Γης, που είναι 
η Πατρίδα μας [...]». Στην τρίτη του επιστολή, τέλος, γραμμένη στις 
18.9.1949, ο Μάλλιος συμβουλεύει πατρικά τον Π. Γ. Ροντογιάννη: «[...] 
Να διαβάζης, να αγαπάς τα παιδιά [...]», και οξυδερκής ως είναι ορθώς 
διαβλέπει: «[...] και να περιμένης μια ημέρα την δικαίωσιν των προσπα-
θειών Σου [...]», κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μετέπειτα γεγονότα. 

Η ίδρυση της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 
και ο Π. Γ. Ροντογιάννης

Λίγο μετά την πρώτη επιθεώρηση από τον Θ. Π. Μάλλιο, και συγκεκρι-
μένα στις 9 Απριλίου 1949, ο Π. Γ. Ροντογιάννης συμπράττει σ’ ένα 
σημαντικό γεγονός, στην ίδρυση της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών,420 
στο «Ιδρυτικόν»421 της οποίας (Εικ. 76) αναφέρονται οι σκοποί τής υπό 

420.  Όπως γνωρίζουμε, η ίδρυση της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών πραγματο-
ποιήθηκε τελικώς πολύ αργότερα, το 1970. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Εταιρεία ανέλαβε, 
ως γνωστόν, επί προεδρίας των αειμνήστων καθηγητών Βασιλείου Φραγκούλη και Αρι-
στόξενου Σκιαδά, την έκδοση του κύριου κορμού του ιστοριογραφικού για τη Λευκάδα 
έργου του Π. Γ. Ροντογιάννη, όπως ακριβώς προβλεπόταν στο «Ιδρυτικόν» της. 

421.  Λόγω της κακής ποιότητας της φωτογραφικής λήψης του τεκμηρίου (Εικ. 76)
και της αναμφισβήτητα εξαιρετικής σημασίας του, το πλήρες κείμενο καταχωρίζεται εδώ: 
Ιδρυτικόν. Εν Λευκάδι σήμερον την 9 Απριλίου 1949, οι υπογεγραμμένοι, απεφασί
σα μεν την ίδρυσιν εταιρίας υπό την επωνυμίαν «Εταιρία Λευκαδικών Μελετών» με 
σκοπόν την συλλογήν του λαογραφικού, γλωσσικού και ιστορικού υλικού της νή σου 
Λευκάδος και την δημοσίευσιν αυτού, την ενίσχυσιν των σπουδών αυτών και ίδρυ σιν 
βι βλιοθήκης, μουσείου και ιστορικού αρχείου, την ενίσχυσιν, προστασίαν και έκδοσιν 
πά σης εργασίας, σχέσιν εχούσης προς την έρευναν των επιστημονικών, ιστο ρικών, φι
λολογικών και καλλιτεχνικών εν γένει έργων των αναφερομένων εις την νή σον Λευκάδα 
ή οπωσδήποτε μετ’ αυτής συνδεομένων, την δημοσίευσιν παρεμφερών ανέκδοτων έρ
γων και καταλοίπων αποθανόντων Λευκαδίων και την ανύψωσιν του συγχρόνου πνευ
ματικού επιπέδου της νήσου. Καταρτίσαμεν επιτροπήν εκ των κ.κ. Βασιλείου Φρα
γκούλη, Παν. Ροντογιάννη, Διονύσ. Κοντομίχη, Σπυρ. Φίλιππα, Παναγ. Κατωπόδη και 
Αντ. Τζεβελέκη, ίνα προβή εις την σύνταξιν του σχετικού καταστατικού και την έγκρι
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Εικ. 76. Το «Ιδρυτικόν» της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών (9.4.1949). 
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ίδρυσην επιστημονικής εταιρείας και ορίζονται έξι Λευκαδίτες υπεύθυ-
νοι για τη σύνταξη του καταστατικού της και την έγκρισή του από το 
Πρωτοδικείο. Στο «Ιδρυτικόν» φέρονται να συνέπραξαν οι εξής οκτώ 
κατά σειρά εκλεκτοί παράγοντες της πόλεως Λευκάδος: ο μητροπολί-
της Λευκάδος και Ιθάκης Δωρόθεος Παλλαδινός, ο γυμνασιάρχης Κων-
σταντίνος Μισύρης, ο Βασίλειος Φραγκούλης, ο Σπύρος Φίλιππας-Πα-
νάγος, ο Πάνος Γ. Ροντογιάννης, ο Θεοδόσιος Σταματέλος, ο ιερεύς Νι-
κόλαος Ματαράγκας και ο δήμαρχος Θεόδωρος Μαυρομάτης, οι οποίοι, 
με εξαίρεση τον τρίτο, τον έκτο και τον όγδοο, προσυπογράφουν και το 
κείμενο.422 Ενδιαφέρον έχει, μεταξύ άλλων, ότι στους σκοπούς αναφέ-
ρεται η ανάγκη ιδρύσεως βιβλιοθήκης και μουσείου στη Λευκάδα, γεγο-
νός που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον εμπνευστή και εισηγητή 
της σχετικής προτάσεως, που δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Π. Γ. 
Ροντογιάννη, ο οποίος μερικά χρόνια αργότερα θα δημιουργήση από το 
μηδέν τη Δημόσια Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Αντικειμένων Μεταβυζα-
ντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης της Λευκάδος, αντίστοιχα. Σχετικά με το 
ιστορικό της ιδρύσεως της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδος, ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης γράφει:423 «[...] Σχεδόν από τον πρώτο καιρό που μετατέ-
θηκα (1945) στο τότε Εξατάξιο Μεικτό Γυμνάσιο Λευκάδος πλησίαζα 
τα πρόσωπα που νόμιζα ότι μπορούσαν κι είχαν διάθεση να βοηθήσουν 
στην ανασύσταση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδος, της “Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης” δηλαδή, που είχε διαλυθή το 1942 με εντολή των Ιταλών 
της “Κατοχής”, και συζητούσα μαζί τους το ζήτημα. Δεν έβλεπα και πολύ 
προθυμία. Η εποχή ήταν δύσκολη και απρόσφορη για ειρηνικά έργα. 
Έτσι πέρασαν χρόνια υπομονής όσο να βρω συγκατάνευση και διάθεση 
συμπαράστασης το 1952 από τον τότε Δήμαρχο Λευκάδος Δημήτριο 
Γιαννουλάτο. Ως τότε είχα ακούσει απαντήσεις και γνώμες φαιδρές 
ή και εξοργιστικές, όπως “α να ιδούμε πώς θα πάνε οι εκλογές...!”».

Ορισμένες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες σχετικά με το σημαντικό 

σιν αυτού και μεριμνήση περί της υπογραφής του παρόντος ιδρυτικού και υπό ετέρων 
Λευκαδίων εκτός της νήσου διαμενόντων. Εν Λευκάδι τη 9η Απριλίου 1949. Μητρο
πολίτης Λευκάδος και Ιθάκης (υπογραφή), Κων/τίνος Μισύρης, γυμνασιάρχης (υπο
γραφή), Βασίλειος Φραγκούλης, Σπυρίδων Φίλιππας (υπογραφή), Πάνος Ροντογιάν
νης (υπογραφή), Θεοδόσ. Σταματέλος, Ιερεύς Ματαράγκας (υπογραφή), Δήμαρχος.

422.  Το σημαντικό αυτό τεκμήριο διατηρήθηκε στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη ώς 
τον θάνατό του. Σήμερα αποτελεί κτήμα της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Δεν είναι 
γνωστό γιατί τρία πρόσωπα δεν προσυπέγραψαν το «Ιδρυτικόν».

423.  βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Tο χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης», ό.π., σ. 207.
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γεγονός της ιδρύσεως424 της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών μάς απο-
καλύπτει χειρόγραφο κείμενο του Π. Γ. Ροντογιάννη ως προέδρου της 
Εταιρείας (1988-1994), που αναφέρεται σ’ αυτήν και γράφηκε το 1990, 
20 χρόνια μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας, το έτος 
1970. Το κείμενο αυτό έχει ως εξής:

Έκρινα ότι δεν έπρεπε να μείνη αμνημόνευτο σήμερα το γεγονός, 
ότι στις 31 Δεκεμβρίου 1990 έκλεισαν 20 χρόνια από τη σύστα
ση και την αρχή της δραστηριότητας της Εταιρείας Λευκαδικών 
Μελετών, αλλ’ αντιθέτως ότι έπρεπε να γίνη αναφορά του γε
γονότος στη σημερινή πρώτη μετά τη συμπλήρωση της 20ετίας 
Συνέλευση των Εταίρων της και τούτο από τη μια για να γίνη 
υπενθύμιση του αξιόλογου αυτού για τη Λευκάδα πνευματικού 
γεγονότος στους παλιότερους εταίρους κι από την άλλη μια σύ
ντομη τουλάχιστον έκθεση του πράγματος στους νεώτερους, και 
οπωσδήποτε ένα επιβαλλόμενο μνημόσυνο εκείνων που κοπίασαν 
για τη σύσταση και τη λειτουργία της Εταιρείας και ήδη οι περισ
σότεροι μας άφησαν πια χρόνους και την ευθύνη τους.

Λοιπόν η σύσταση της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών πραγ
ματοποιήθηκε σε χρονικές φάσεις, που απέχουν 20 χρόνια η μια 
από την αρχή της άλλης. Ως τόσο αυτός που είχε την έμπνευση 
της σύστασης και διακίνησε την υπόθεση και στις δύο φάσεις 
ήταν το ίδιο πρόσωπο, ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πο
λυτεχνείου Βασίλειος Φραγκούλης.

Σας καλώ να πάμε νοερά πίσω περίπου 42 χρόνια από σήμε
ρα, στις 9 Απριλίου 1949. Αυτή τη μέρα στην πόλη της Λευκάδος 
μερικοί άνθρωποι παρακινημένοι από μια πρόσκληση του Καθη
γητή Βασιλ. Φραγκούλη από 8 Απριλίου 1949 μαζεύτηκαν στο 
καφενείο του Στάθη Κομπίτση στην κεντρική πλατεία της πόλεως 
–ο Χριστός γεννήθηκε στη φάτνη– κι αφού συζήτησαν αρκετά 
βρήκαν καλό και πολύ χρειαζούμενο να συσταθή με έδρα τη Λευ
κάδα μια Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, όπως την ωνώμασαν, 
με σκοπό “την συλλογή του λαογραφικού, γλωσσικού και ιστο
ρικού υλικού του νησιού, την έκδοση και δημοσίευσή του κ.λπ.”, 
καθώς αναφέρεται στο σκεπτικό.

424.  Περί του χρονικού της ιδρύσεως βλ. Β. Ε. Φραγκούλη, «Χρονικόν ιδρύσεως 
της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Α΄ 
(1971), ό.π., σ. 5-10. 
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Συνετάχθη τότε εδώ στο καφενείο και το ιδρυτικό της Εται
ρείας, της δόθηκε το όνομα που είπαμε, και καταρτίστηκε επι
τροπή από το Βασίλειο Φραγκούλη, Πάνο Ροντογιάννη, Διονύσιο 
Κοντομίχη, Σπύρο Φίλιππα, Παναγιώτη Κατωπόδη και Αντώνη 
Τζεβελέκη για να προβή στη σύνταξη του Καταστατικού, να ενερ
γήση για την έγκρισή του και φροντίση για την υπογραφή του 
ιδρυτικού και από άλλους Λευκαδίτες και έξω από το νησί. Υπό
γραψαν το ιδρυτικό 28 και κατόπιν άλλοι 11 Λευκαδίτες που έμε
ναν όλοι στη Λευκάδα και σημειώθηκαν για να υπογράψουν άλλοι 
35 Λευκαδίτες μόνιμοι κάτοικοι στην Αθήνα, οι οποίοι δέχτηκαν 
προθυμότατα και υπόγραψαν.

Υπήρξαν όμως δυσκολίες, σκόρπισμα των ενδιαφερομένων, που 
προκάλεσαν καθυστέρηση πολλών ετών στη λειτουργία της Εται
ρείας, όπως το έγραψε κι αυτός που τη σύστησε.

Χρειάστηκε να γίνη δεύτερη εξόρμηση με πρωτοβουλία πάλι 
του πρώτου που είχε την ιδέα της σύστασης της Εταιρείας, αλλά 
στην Αθήνα τώρα, και στις 29 Δεκεμβρίου 1969 σε μια νέα συνά
ντηση που έγινε στην επίσημη αίθουσα του Εθνικού Μετσοβίου Πο
λυτεχνείου αποφασίστηκε πάλι η σύσταση της Εταιρείας και ανα
τέθηκε σε διοικούσα επιτροπή, που την αποτελούσαν οι Νικόλαος 
Γράψας, Γερ. Γρηγόρης, Θεόδωρος Καλκάνης, Νίκος Κορφιά της, 
Ιωάννης Παπαδάτος, Χαράλαμπος Περδικάρης, Πάνος Σάντας 
και Βασίλ. Φραγκούλης, να συντάξη το σχετικό Καταστατικό, που 
έγινε και υποβλήθηκε για έγκριση σε νέα συγκέντρωση στις 4 Μαρ
τίου 1970. Τα Καταστατικό υπόγραψαν περίπου 75 εταίροι.

Το πρώτο Διοικητ. Συμβούλιο καταρτίστηκε ως εξής: Πρόε
δρος Β. Φραγκούλης, Αντιπρόεδρος Αριστ. Σκιαδάς, Ταμίας Νι
κόλ. Γράψας, κατόπιν ο Κώστας Λάζαρης, Γεν. Γραμματέας Γιάν
νης Παπαδάτος, Έφορος Πάνος Σάντας, Ειδικ. Γραμματέας 
Αντών. Φίλιππας, Σύμβουλοι οι Γερ. Γρηγόρης, Νίκος Κατηφόρης 
και Πάνος Ροντογιάννης. Αναπληρωματικά μέλη ήταν: Kων/νος 
Κούρτης, Χαράλ. Περδικάρης, Ξενοφών Σταύρακας και Παντα
ζής Παξινός.

Η πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε από τους Τη
λέμαχο Γουρζή, Σπύρο Σταύρο και Μιχαήλ Σταματέλο.

Η αναγνώριση της Εταιρείας ως Σωματείου και η καταχώρησή 
της στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων προτάθηκε το Δεκέμ
βριο του 1970 ώστε το έργο της Εταιρείας ν’ αρχίση ουσιαστικά 
από τον Ιανουάριο του 1971.
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Έχουν περάσει λοιπόν 20 μεγάλα χρόνια από την οριστικοποί
ηση της σύστασης της Εταιρείας, κι έχει γραφή πια συνεπώς μια 
ιστορία πνευματική, κι όποιος καλοπροαίρετος ή τώρα ή αργότε
ρα θελήσει να μετρήση της Εταιρείας το έργο θα το βρη και μόνο 
απ’ ό,τι φαίνεται και πολύ και σπουδαίο, όσο λίγων άλλων συγ
γενών σωματείων. Η Λευκάδα θα ευγνωμονή την πράξη της σύ
στασης της Εταιρείας και θα μνημονεύη με σεβασμό και κατόπιν 
και με ένα λεπτό σιγή και συλλογή τα ονόματα εκείνων –φευ γάτων 
ίσως των περισσοτέρων τώρα–, που τη σκέφτηκαν, τη σύ στησαν 
και τη δούλεψαν.

Π. Ροντογιάννης (υπογραφή)
 
Τότε, με την ευκαιρία της υπογραφής του «Ιδρυτικού» της Εταιρείας 

Λευκαδικών Μελετών, οριοθετείται επισήμως η γνωριμία του Π. Γ. Ρο-
ντογιάννη με τον μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης (1940-1968) Δωρό-
θεο Παλλαδινό, τον σπουδαίο εκείνο ποιμενάρχη. Η γνωριμία αυτή, που 
μετεξελίχθηκε γρήγορα σε εξαιρετική και παραγωγική φιλία των δύο 
ανδρών, θα διαρκέση ώς τον θάνατο του τελευταίου, το 1977. Για τον 
Π. Γ. Ροντογιάννη η φιλία αυτή υπήρξε καταλυτική και οι σπουδαίοι 
καρποί της δεν θα αργήσουν να φανούν. 

Την ίδια χρονιά, το 1949, κατά την οποία η ποιότητα του εκπαιδευ-
τικού έργου του Π. Γ. Ροντογιάννη εκτιμάται ήδη με πολύ καλές επι-
δόσεις από τον γενικό επιθεωρητή Θ. Π. Μάλλιο, έχουμε και την πρώτη 
αναφορά στον τοπικό τύπο εγκωμιαστικών σχολείων από άρτι απο-
φοιτήσαντα του τετραταξίου Γυμνάσιου Λευκάδος μαθητή του Π. Γ. 
Ροντογιάννη. Πρόκειται για τον Κώστα Ι. Καλυβιώτη,425 μετέπειτα δι-
ευθυντή της Εμπορικής Τραπέζης Λευκάδος, που θέλησε με επιστολή 
του να ευχαριστήση τους εκπαιδευτικούς του στο Γυμνάσιο Λευκάδος, 
κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Π. Γ. Ροντογιάννη. 

Αναδημοσιεύουμε εδώ το κείμενο της επιστολής αυτής, γιατί δεν 
είναι συνηθισμένο γεγονός επιστολές όπως αυτή να δημοσιεύωνται του-
λάχιστον από τις στήλες τοπικού εντύπου και γιατί επίσης αποκαλύ-
πτει το ξεχωριστό επίπεδο σοβαρότητος του μέχρι λίγες ημέρες πριν 
μαθητού του σχολείου: «Ευχαριστήριον Μαθητού. Ζωηρά συγκεκινημέ-
νος από το αποχαιρετιστήριον μάθημα του σεβαστού καθηγητού μας 

425.  Κ. Ι. Καλυβιώτη, «Ευχαριστήριον Μαθητού», εφημ. Ανθρωπιστής, φ. 218, 
15.6.1949, σ. 2. 
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κ. Π. Ροντογιάννη, θεωρώ υποχρέωσίν μου, επί τη λήξει του σχολικού 
έτους να εκφράσω δημοσία τόσον προς αυτόν όσον και προς όλους τους 
κ.κ. καθηγητάς μου, τας πλέον θερμάς ευχαριστίας, διά τους κόπους 
που κατέβαλον και το στοργικόν των ενδιαφέρον που επέδειξαν ως κα-

Εικ. 77. Στην ανυπόγραφη και δακτυλογραφημένη λεζάντα της φωτογραφί-
ας διαβάζουμε: «Από την ωραιότατη εκδρομή της παρέας (ένα γκρουπ συμ-
μαθητών και συμμαθητριών εις τον Άγιον Ιωάννην Λευκάδος, μαζί με τον 
αξιαγάπητον καθηγητήν μας Ροντογιάννη Πάνο. Λευκάδα 21 Μαΐου 1949»). 
Ο Π. Γ. Ροντογιάννης σημειώνει σχετικώς: «Στον Άι-Γιάννη της Λευκάδος 
με παιδιά του 8/ξίου Γυμνασίου Λευκάδος την ημέρα του Αγίου Κωνσταντί-
νου» [21.5.1949]. Διακρίνονται από αριστερά: στην πρώτη σειρά όρθιοι, Μάριος 
Γεωργάκης, Ιωάννης Αραβανής, Γιάννης Γράψας, Πέτρος Ζαβιτσάνος, Αργύρης 
Ζακυνθινός, Γεώργιος Γατζίας, Πέτρος Καλογιάννης· στη δεύτερη σειρά, Δημή-
τριος Ζέρβας, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, Σπύρος Κόγκας, Πολύβιος Γιαννέλης, Σόλων 
Θεμελής· στην τρίτη σειρά, Κωνσταντίνα Γεωργάτσου, Καλομοίρα Κατωπόδη 
(που αναγνωρίζει και τους υπόλοιπους), Αλίκη Διγενή, Ελισσάβετ Κερασοβίτου, 
Ευρυδίκη Ζαβερδινού, Γεωργία Ιωακειμίδου, Πάνος Ροντογιάννης.
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λοί του εθνικού μας αμπελώνος εργάται καθ’ όλον το σχολικόν έτος διά 
την μόρφωσίν μας. Ποτέ δεν θα ξεχάσωμε τις πατρικές των συμβουλές, 
και τα καλά τους λόγια θα μείνουν ζωηρά στη μνήμη μας χαραγμένα». 

Tο σχολικό έτος 1949-50 διδάσκει και στην Η΄ τάξη. Μαθήτριά του 
ήταν η Μαργαρίτα Κοντογιώργη, η οποία απεβίωσε αιφνιδίως την άνοιξη 

Εικ. 78. 25.7.1949. Επίσκεψη στη Μαδουρή. Στα σκαλοπάτια μπροστά από 
την είσοδο της οικίας Αριστ. Βαλαωρίτη. Διακρίνονται από αριστερά: στην 
πάνω σειρά, Σωκράτης Κακλαμάνης, Κωνσταντίνος Μισύρης (γυμνασιάρ-
χης), Σπυρ. Βουκελάτος· στην κάτω σειρά, Δημήτριος Ζαβερδινός, Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης με τον γιο του (τον γράφοντα) στα πόδια και Κ. Φραγκούλης. Η 
φωτογραφία παραχωρήθηκε ευγενώς από τον κ. Σωκράτη Κακλαμάνη, που 
αναγνώρισε και τους εικονιζόμενους.
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του 1950. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης παρευρέθη στη νεκρώσιμη ακολουθία 
στο χωριό της, την Εγκλουβή, και εκφώνησε επικήδειο λόγο για την άτυ-
χη νεαρή κοπέλα, που άρχιζε με την εξής φράση: «Ήταν κοντό το σκοινί 
της ζωής σου...».426 Ο λόγος αυτός, για τον οποίο δεν διαθέτουμε το κεί-
μενο, ήταν ο πρώτος του είδους σε σειρά επικηδείων που ο καθηγητής 
εκφώνησε για κάποιο μέλος της σχολικής-εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Το πώς δίδασκε ο Π. Γ. Ροντογιάννης την περίοδο αυτή την Ιστορία 
της Επαναστάσεως περιγράφει παραστατικά ο Δ. Χ. Σκλαβενίτης, με-
τέπειτα φιλόλογος, που ήταν τότε (1949-50) μαθητής του: «...Αναφέρω 
εδώ ένα γεγονός από τα μαθητικά χρόνια που παρουσιάζει ανάγλυφα 
την εικόνα αυτού του χαρισματικού δασκάλου: “Ήταν το σχολικό έτος 
1949-50. Είμαστε στην έκτη τάξη, στο 2ο τμήμα. Κάναμε μάθημα στην 
τελευταία αίθουσα, δυτικά, προς τον Ανθώνα, που έβλεπε στο δρόμο. 
Το τμήμα ήταν πολυπληθές και όχι από τα καλύτερα του σχολείου. 
Ήταν η τελευταία ώρα. Είχαμε ιστορία, Ελληνική Επανάσταση, την πο-
λιορκία του Μεσολογγίου. Ο δάσκαλος, λιγνός και ευθυτενής σαν κυπα-
ρίσσι, μπαίνει στην τάξη με μια αγκαλιά βιβλία και τα βάζει στην έδρα. 
Απ’ ό,τι θυμάμαι, είχε φέρει μαζί του τις ιστορίες των: Σπ. Τρικούπη, Ι. 
Φιλήμονα, Δ. Κόκκινου και κάποιου άλλου ίσως. Το μάθημα γίνεται με 
διήγηση, πράγματι συναρπαστική, και με ανάγνωση, από τις ιστορίες, 
αποσπασμάτων σχετικών με το μάθημα. Η ατμόσφαιρα που δημιουρ-
γείται είναι υποβλητική. Μεταφέρεται στην τάξη το πνεύμα ηρωισμού 
και θυσίας της ιερής πόλης. Οι μαθητές συνεπαίρνονται μαζί με τον 
καθηγητή. Ο Αριστόξενος Σκιαδάς, τη στιγμή της κορύφωσης, μου ψι-
θυρίζει: ο δάσκαλος ουρανοδρομεί. Η διδασκαλία κλείνει με το δημο-
τικό: Το Βασιλάδι έπεσε... Έπειτα στέλνει ένα μαθητή για να χτυπήσει 
το κουδούνι. Οι τάξεις όμως είχαν σχολάσει. Ανεπαισθήτως ο δάσκαλος 
μας είχε κλείσει μέσα στα τείχη χωρίς να ακούμε κανένα θόρυβο».427

Ένας άλλος μαθητής την εποχή εκείνη στο Γυμνάσιο Λευκάδος, 
ιδιαιτέρως αγαπητός στον Π. Γ. Ροντογιάννη, ο μετέπειτα ιστορικός 
Σπύρος Ασδραχάς, σε συνέντευξή του το 1983428 στον ιστορικό Τρια-

426.  Κατά μαρτυρία της Καλομοίρας Κατωπόδη, συμμαθήτριας της εκλιπούσης, 
που ενθυμείται ζωηρά την αρχή του λόγου αυτού, από σχετική συζήτηση με τον καθηγη-
τή της Π. Γ. Ροντογιάννη, που έλαβε χώρα μεταγενέστερα.

427.  Βλ. Δ. Χ. Σκλαβενίτη, «Πάνος Ροντογιάννης ο ιστορικός της Λευκάδας», ό.π., 
σ. 26-27.

428.  Βλ. Σπύρου Ασδραχά, «Δεν θα πρέπει ποτέ να ησυχάσουμε, ούτε να ευχηθού-
με σε κανέναν ησυχία, τάξη και ασφάλεια…», Διαβάζω, αρ. 61, 26.1.1983, σ. 83.
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ντάφυλλο Ε. Σκλαβενίτη, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην επίδραση 
που είχαν τα γυμνασιακά μαθητικά του χρόνια στη Λευκάδα ως προς 
την πνευματική του ανάπτυξη, λέει τα εξής για τον δάσκαλό του και 
την «ακτινοβολία», που εκείνος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, εξέ-
πεμπε: «[...] Η Λευκάδα μαζί με τις φλέβες των βιβλίων και το παιχνίδι 
της άρνησης μου έδωσε ένα δάσκαλο που ζούσε την παιδεία ως συγκί-
νηση: τον ιστορικό Παναγιώτη Ροντογιάννη, έναν από τους τελευταίους 
Επτανησίους. Του χρωστώ, ανάμεσα στα άλλα, τη γνωριμία μου με την 
αρχειακή ύλη...». Γνωριμία που πρέπει να έγινε περί το 1949, ίσως και 
πριν, στο Αρχειοφυλακείο Λευκάδος. Ο Σπύρος Ασδραχάς δεν έχασε 
πάλι την ευκαιρία το 1982 να εκφράση δημοσίως τη συγκίνησή του 
μιλώντας σε ακροατήριο για την ιστορική έρευνα και παιδεία, όταν 
διέκρινε ανάμεσα στο κοινό τον Π. Γ. Ροντογιάννη, λέγοντας: «[...] ας 
μου επιτραπεί να εκφράσω τη συγκίνησή μου, γιατί βλέπω ανάμεσά 
μας τον άνθρωπο που δε με κατεύθυνε μονάχα στο χώρο της Ιστορίας 
αλλά και στο χώρο που πάει μαζί με την Ιστορία, το χώρο της ευαι-
σθησίας – εννοώ το δάσκαλό μου Παναγιώτη Ροντογιάννη...».429 Στη 
συζήτηση δε που ακολούθησε και στην ερώτηση συνέδρου «από ποια 
σχολή στην Ελλάδα πρέπει να περάση ο Έλληνας σαν προπτυχιακός 
σπουδαστής για να γίνει ιστορικός;»430 ο Σπ. Ασδραχάς απάντησε: «Η 
πληθώρα των ιστοριογραφικών απασχολήσεων φαντάζομαι ότι έχει να 
κάμει με την κοινωνική λειτουργία του παρελθόντος. Ανάλογα με το 
είδος του πολιτισμού που φέρνει μέσα του, η λειτουργία αυτή παίρνει 
και το χαρακτήρα της που δεν είναι πάντοτε ο ίδιος. Εμένα μου έτυχε 
να μεγαλώσω σ’ ένα μέρος όπου κυκλοφορούσαν μερικές ευαισθησίες 
υψηλού τύπου και ο λόγιος [ο Π. Γ. Ροντογιάννης] που ασχολούνταν με 
την τοπική ιστορία, εκείνος που έφτασα, εκείνος που τον γνώρισα από 
τα γραφτά του, ανταποκρινόταν σε υψηλού τύπου ανάγκες, σ’ αυτές 
έδινε απαντήσεις και με τις απαντήσεις αυτές γινόταν έμμεσα αναφο-
ρά στην κοινωνική λειτουργία του παρελθόντος».

Στις 16 Δεκεμβρίου 1950 ο δικηγόρος Δημήτριος (Τάκης) Μαμα-
λούκας (1908-1996) πρωτοεκδίδει στη Λευκάδα την εβδομαδιαία εφη-
μερίδα Λευκάς. Ο εκδότης της ζητεί από τον Π. Γ. Ροντογιάννη τη 
συνεργασία του στην προσπάθειά του αυτή και ο τελευταίος υπόσχεται 
να βοηθήση. Σύντομα, και συγκεκριμένα στο φύλλο 25 (24.7.1951) της 

429.  Σπύρου Ι. Ασδραχά, Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία – πραγματικότητες 
και προοπτικές, ΕΜΝΕ – Μνήμων. Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας 4, Αθήνα 1982, σ. 9. 

430.  Στο ίδιο, σ. 25 και 28.
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εφημερίδας θα αρχίση η δημοσίευση του πρώτου άρθρου του Π. Γ. Ρο-
ντογιάννη για τον «Λευκάτα» (σε τρεις συνέχειες). Στα χρόνια που 
ακο λουθούν, ώς το 1989, στην ίδια εφημερίδα θα δημοσιευθούν δέκα 
συνολικώς άρθρα του, όλα λευκαδιακού ενδιαφέροντος, τα περισσότερα 
σε συνέχειες. Η μακρά αυτή, σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών, συνεργασία 
του Π. Γ. Ροντογιάννη με την εφημερίδα είναι παράλληλη της συνεργα-
σίας των δύο ανδρών και της αμοιβαίας εκτιμήσεως, πράγμα που κατα-
φαίνεται από τη διατηρημένη στο αρχείο του ιστορικού αλληλογραφία 
τους. Ενδιαφέρον έχει το τελευταίο σημείωμα του Π. Γ. Ροντογιάννη 
στον Τάκη Μαμαλούκα, γραμμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
εν όψει της εκδόσεως από τον τελευταίο, των Χρονογραφημάτων του, 
το 1992. Το ενδιαφέρον αυτό και αδημοσίευτο κείμενο έχει ως εξής:

Οι αλλιώτικοι από μας

Ήταν στα 1950 που ο αγαπητός Τάκης (Δημήτριος) Μαμαλούκας 
μου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να “βγάλη” μια εφημερίδα το
πική, και μου ζήτησε να τον βοηθήσω γράφοντας σ’ αυτή πότε
πότε κάτι. Τα χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά είμαστε νέοι. Το σκέ
φτηκα και υποσχέθηκα. Και στις 16 Δεκεμβρίου 1950 κυκλοφό
ρησε η δισέλιδη “Λευκάς”, “Εβδομαδιαία Ανεξάρτητος Εφημερίς 
εκδιδομένη εν Λευκάδι – Διευθυντής Τάκης Μαμαλούκας – Αριθ. 
Φύλλου 1”. [...] “Η επιτυχία της θα εξαρτηθή από την ηθικήν ενί
σχυσιν και την συνεργασίαν όλων των Λευκαδίων και εις αυτούς 
απολύτως θα ανήκει”. Έτσι τελείωσε ο εκδότης το αρθράκι, με το 
οποίο παρουσίαζε την εφημερίδα.

Δεν ξαίρω αν η εφημεριδούλα ανήκε στους Λευκαδίτες όλους, 
γιατί συνήθως οι ιδιοκτήτες τα θέλουν όλα δικά τους, ως τόσο 
κρατήθηκε αρκετά χρόνια, και κρατήθηκε καλά για εφημερίδα 
ενός μικρού τόπου, και κάνει ακόμα πότεπότε την εμφάνισή της 
και μάλιστα μαχητικά: εικόνα του εκδότη της, που ενώ χαίρεται 
να παινάη την ομορφιά και παρωπλισμένος, αποζητάει ξιφομαχίες.

Μέσα σε τούτη την εφημεριδούλα γράφηκαν πολλά ενδιαφέ
ροντα περιστατικά του τόπου μας. Κι έτσι αργότερα, όταν μόνον 
αυτή θα επιζή, κάποιος κατοπινός Λευκαδίτης, από κείνους που 
θα προτιμούν να πηγαίνουν ως του Κουζούντελη ή ως το Κάστρο 
με τα πόδια κι όχι με Ι.Χ. αυτοκίνητο, αλλά που θάχη παρ’ όλ’ 
αυτά, ή γι’ αυτό ακριβώς, το κέφι και το χρόνο ν’ ασχοληθή με 
τα σημερινά δικά μας –αλλά κι όλας ξεχασμένα κι από μας ακό
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μα που τα ζήσαμε– θα βρη στις σελίδες της κείμενα και γραφτά 
που θα του μεταφέρουν τη σκέψη μας και πληροφορίες για τη 
ζωή μας, και θα τον βοηθήσουν να συλλάβη –ίσως με κατανόηση 
και συγκατάβαση, αλλ’ ίσως και με αυστηρή κριτική διάθεση– την 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα του δικού μας μικρού κόσμου και της 
δικής μας εποχής: Περιστατικά διωγκωμένα με τον τοπικό μεγε
θυντικό φακό ή από τη συναισθηματική θέρμη της αμεσότητας, 
χαρές και πένθη γι’ αγαπημένα πρόσωπα, μαλώματα με φίλους 
που έγιναν αντίθετοι σε μια στιγμή κι έπειτα πάλι φίλοι: ένας μι
κρόκοσμος που στην ήρεμη συλλογή ζεσταίνει τη νοσταλγία, που 
δίνει αξία και ζωή στο παρελθόν.

Ανάμεσα στ’ άλλα κείμενα της εφημερίδας ο διαβαστής ο νο
σταλγός γρήγορα θα ξεχωρίση το πάντα καλογραμμένο “χρονο
γράφημα”, μαστορεμένο από το χέρι του εκδότη, ιδιοκτήτη και 
διευθυντή! Φιγούρες προ πάντων και φυσιογνωμίες Λευκαδίτικων 
τύπων της πόλεως ή της υπαίθρου, ζωντανών ακόμα τότε ή “απελ
θόντων”, περνούν σ’ αυτά αραδιαστά ή μια πίσω από την άλλη, 
σε μια λιτανεία σιωπηλή σε φθινοπωριάτικα χλιαρά σούρουπα. Αι
σθάνεσαι υποχρεωμένος να σταθής με σεβασμό, γιατί τούτοι που 
βλέπεις να περνούν ανυπεράσπιστοι είναι εκείνοι οι αραιοί αλλιώ
τικοι: άλλοι τους ταπεινοί και καταφρονεμένοι, άλλοι τους απρο
σάρμοστοι στις δοσοληψίες της καθημερινής ζωής, άλλοι τους με 
βαρύτερο από τους άλλους το φορτίο της παραδόσεως στον ώμο, 
όλοι τους τόσο αλλιώτικοι από μας. Είναι κι εκείνοι που κληρώθη
καν να κουβαλήσουν λίγο ατόφιο το “χτες” για μια ή δυο γενιές 
πάρα πέρα, και που ζωντανοί ξαφνιάζουν τους συγχρονισμένους.

Διαβάζοντας απομόνωσα στη συνείδησή μου αυτά τα χρονο
γραφήματα και μαζί τους αυτούς τους ανθρώπινους τύπους, ως 
προσωπογραφίες αυτών των αλλιώτικων από μας, που ωρισμένοι 
τους ήταν απτή παράσταση αυτού που είχε από χρόνια φύγει, 
αυτών που με τον τρόπο τους ηρωικοί και σχεδόν πάντα τραγικοί 
μας σύνδεαν μ’ ένα παρελθόν, που θεωρητικά το ξαίρομε δια
βάζοντας γι’ αυτό στις τοπικές ιστορίες και τα αφηγήματα, που 
κόντευαν να γίνουν παραμύθια, μα δεν το ζούσαμε πλέον.

Ύστερα έκαμα τη σκέψη, πως τούτα τα χρονογραφήματα για 
χάρη του περιεχομένου τους, αλλά και για την καλή δημοτική τους 
γλώσσα έπρεπε και τεχνητά ν’ απομονωθούν από τ’ άλλα κείμενα, 
να τυπωθούν ξεχωριστά και να ιδούν ξεχωριστά το φως της δημοσι
ότητας, για να ξαναζήσουν και να περπατήσουν πάλι μαζί κι ελεύ
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θερα στις δημοσιές της μνήμης κάποιοι από εκείνους τους ξεχωρι
στούς, τους αλλιώτικους από μας, που είναι τώρα φευγάτοι πια για 
πάντα. Κάποιοι από εκείνους που μας έκαναν να καταλαβαίνωμε, 
γιατί είμαστε, όπως μας λένε, Εφτανησιώτες ή Λευκαδίτες.

Και λέω “κάποιοι”, γιατί δεν είναι βέβαια λίγοι εκείνοι που 
λείπουν από τη πινακοθήκη αυτή. Κάποιους άλλους τους έδωκε 
εδώ κι εκεί καλογραμμένα και με λεπτή κι επίμονη πυκνή κοντυ
λιά ο Χριστόφορος Λάζαρης. Μα είναι πολλοί που λείπουν. Κι 
ένας ακόμα ο ίδιος ο χρονογράφος τους.

Αυτά σκέφτηκα διαβάζοντας τούτα τα χρονογραφήματα και τα 
είπα στο φίλο χρονογράφο, προσθέτοντας, πως εγώ τουλάχιστον 
θα θεωρούσα δικαιολογημένη αυτή την εργασία της δημοσιεύ
σεως, αν ήθελε γίνει. Και τώρα που έγινε γράφω, όσα γράφω, 
για να εξηγήσω πως ξεκίνησε κι όχι για να την προβάλω. Γιατί 
γι’ αυτό δεν αξιώνω με κανένα τρόπο ικανότητα ή αρμοδιότητα.

Τέλος, για να δικαιολογήσω και τον εαυτό μου, ας μου επι
τραπή να πω εδώ, πως το ίδιο επίμονα παρακίνησα –και κανέ
νας, νομίζω, δεν κατηγόρησε την πράξη– και το Σπύρο Φίλιππα
Πανάγο να μας δώση τυπωμένα τα ανεπανάληπτα εκείνα Λευ
καδίτικα ανέκδοτά του, που με απαράμιλλη τέχνη αφηγούνταν 
ο αξέχαστος αυτός άλλος Λευκαδίτικος τύπος, που τυπωμένα 
όμως τ’ αδίκησε λίγο, καθώς δίστασε να αναφέρη πάντα τα πρό
σωπα που σχετίζονταν με το κάθε ανέκδοτο. Τι θα πείραζε; Θα 
ξαναρχόταν για λίγο στη ζωή κι ανάμεσά μας άνθρωποι που 
“έδωκαν και πήραν” και δε χρωστούσαν τίποτα, ή μάλλον τους 
χρωστούσαν, όπως συμβαίνει και με τους τύπους των χρονογρα
φημάτων που συνέχεια θα διαβάσωμε.

Πάνος Ροντογιάννης (Υπογραφή)

Τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο του 1951 ο Μουσικοφιλολογικός Όμι-
λος «Ορφεύς» οργανώνει σειρά εκδηλώσεων στην πόλη της Λευκάδος. 
Ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετέχοντας στις εκδηλώσεις αυτές έδωσε στο 
κινηματοθέατρο «Πάνθεον» διάλεξη με θέμα τον Λευκαδίτη ζωγράφο 
Σπύρο Γαζή σε μεγάλο ακροατήριο.431 Στις 25 Μαρτίου 1951 ο Π. Γ. Ρο-

431.  Γ. Φ. Περδικάρη, Ορφεύς Λευκάδος 19371988, μισός αιώνας πολιτιστικής πο
ρείας, έκδοση Μουσικοφιλολογικού Ομίλου «Ορφεύς», Λευκάδα 1992, σ. 49. Η διάλεξη 
αυτή του Π. Γ. Ροντογιάννη χαρακτηρίζεται «θαυμάσια».
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ντογιάννης εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας. Τίτλος της ομιλίας του: 
«Η προσφορά της Λευκάδας στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1821»432 (Εικ. 
79). Το ίδιο έτος δημοσιεύει στην εφημερίδα Λευκάς (φ. 37, 8.11.1951) 
κείμενο για την άλλη εθνική επέτειο, με τίτλο «28 Οκτωβρίου 1951». 
Ήταν το κείμενο του πανηγυρικού λόγου που εκφώνησε στην πλατεία 
της πόλεως κατά την ημέρα του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1951. 
Λίγες μέρες αργότερα για το κείμενο αυτό θα λάβη τα σχόλια του φί-
λου του γυμνασιάρχη Ιωάννη Παπαδάτου σε επιστολή που του έστειλε 
απ’ το Χαλάνδρι, με ημερομηνία 15.11.1951. Του γράφει: «Ψάχνοντας 
την τσέπη μου βρήκα τη “Λευκάδα” του Μαμαλούκα που δημοσιεύει 
το λόγο σου. Τον χάρηκα μ’ όλη μου την άνεση. Δε θα σου γράψω 
συγχαρητήρια γιατί βαριέμαι τις τυπικότητες. Πολύ μου άρεσε. Τον 
βρήκα όμως λίγο δυσκολοχώνευτον για το νοήμον κοινό της πλατείας. 
Αξίζει όμως να τραβάμε εμείς προς το μπαλκόνι τη μάζα, παρά να μας 
τραβάει αυτή για ισοπέδωση. Άλλωστε κι η εξυπνάδα δεν λείπει απ’ 
την πατρίδα μας. Αξίζει, μια φορά τόσο, να νοιώθει το λαχάνιασμα του 
ανεβάσματος. Είδα όμως ότι σε παράλαβε ο “Ανθρωπιστής”. Δεν ξέρω 
τι έγραψε, αλλά φαντάζομαι ότι τον σοκάρισε η γλώσσα. Δε βαριέσαι. 
Είναι το σκουλήκι που ξέμεινε απ’ τη μαφία. Είμαι βέβαιος ότι δε θα 
το λογάριασες κι έτσι θα γλύτωσε κανένας άγιος απ’ τις βλαστήμιες 
σου. Δεν αξίζει τον κόπο...!».

Το έτος 1951 είναι η χρονιά που οριοθετεί την απαρχή της περιόδου 
των επιστημονικών δημοσιεύσεών του,433 τέσσερα χρόνια μετά την απόφα-

432.  Βλ. σχετικώς εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 52, Ιαν. – Φεβρ. 1998, σ. 3, και φ. 53, 
Μάρτ. – Απρίλ. 1998, σ. 3. 

433.  Η περίοδος αυτή συνεχίσθηκε από τον Π. Γ. Ροντογιάννη ώς τη χρονιά του θα-
νάτου του, το 1996. Για το συνολικά ώς τότε δημοσιευμένο έργο του βλ. σχετικώς Τ. Ε. 
Σκλαβενίτη, «Αναγραφή δημοσιευμάτων Πάνου Γ. Ροντογιάννη», ό.π. Μετά τον θά να το 
του Π. Γ. Ροντογιάννη έχουν δημοσιευθή: το αφιερωμένο στον αδελφό του έργο Ο Σπύ ρος 
Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς), ό.π., και «Το συλλαλητήριο του 1935 στη Λευ κάδα», 
με σχόλια του Γ. Π. Ροντογιάννη, [βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Το συλλαλητήριο του 1935: Η 
μαρτυρία του Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911-1996)», Εταιρεία Λευκαδικών Με λετών, Πρα
κτικά Ε΄ Συμποσίου, Σταθμοί στην πορεία της Λευκάδας τον 20ό αιώνα, Πολιτιστικό 
Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 3-5 Αυγούστου 2000, 
Αθήνα 2001, σ. 43-52]. Επίσης η μελέτη του με τίτλο «Η πιθανή μορφολογική κατάσταση 
της μεταξύ ΒΑ Λευκάδος και Ακαρνανίας περιοχής στα μυκηναϊκά και ιστορικά χρόνια 
έως τη Ρωμαϊκή κατάκτηση, όπως προκύπτει κυρίως από τις φιλολογικές πληροφορίες», 
Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ ΙΒ΄ (2009-2001), Αθήνα 2013, σ. 13-38 και 
ο «Λόγος για τους υπέρ πατρίδος πεσόντας», με σχόλια του Γ. Π. Ροντογιάννη (Γεώργιος 
Π. Ροντογιάννης, «Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911-1996), Λόγος για τους υπέρ πατρίδος πε
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σή του, το 1947, να ασχοληθή, εκτός του κύριου εκπαιδευτικού του έργου, 
με μεταφράσεις φιλολογικών κειμένων, μα πάνω απ’ όλα με την ιστορία 
του τόπου του· μια χωρίς άλλο παράτολμη απόφαση. Σχολιάζοντας την 
απόφασή του αυτή ο Τ. Ε. Σκλαβενίτης εκτιμά πως «[...] ο Ροντογιάννης δε 
φοβήθηκε ότι άλλος θα τον προφθάσει, όχι τόσο γιατί ο Μαχαιράς ήταν μια 
γενιά πρεσβύτερός του, αλλά γιατί η πνευματική επιταγή, με την οποία όπλι-
σε την απόφασή του, τον οδηγούσε στην υπέρβαση όποιας αναστολής».434

σόντας» (Τσουκαλάδες Λευκάδος, 13 Φεβρουαρίου 1949)», Επετηρίς Εταιρείας Λευ
 καδικών Μελετών, τ ΙΒ΄ (2009-2001), Αθήνα 2013, σ. 341-365. 

434.  Τ. Ε. Σκλαβενίτη, «Η τοπική ιστορία και ο Πάνος Γ. Ροντογιάννης. Ο Νίκος Γ. 
Σβορώνος (1911-1989) και η κληρονομιά του», Πρακτικά Ε΄ Συμποσίου, Σταθμοί στην 
πορεία της Λευκάδας τον 20ό αιώνα, ό.π., σ. 166. 

Εικ. 79. 25η Μαρτίου 1951. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης λίγο πριν την εκφώνηση του 
πανηγυρικού της ημέρας στην κεντρική πλατεία της Λευκάδος. Αριστερά ο 
καθηγητής Σπυρόπουλος και στο μέσον ο γυμνασιάρχης Θεοδόσιος Στα μα-
τέλος με τον γιο του Κώστα.
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Κατά τον Δ. Χ. Σκλαβενίτη, «ο Π. Γ. Ροντογιάννης, ως ιστορικός της 
Λευκάδας, στράφηκε προς τα πραγματικά τοπικά προβλήματα του νη-
σιού και κυρίως τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά. Παρακο-
λούθησε τα αίτια της εμφάνισης και τον τρόπο αντιμετώπισής τους από 
τη συγκεκριμένη κλειστή κοινωνία κάθε εποχής, τα συνέκρινε μεταξύ 
τους και επισήμανε τις ομοιότητες, τις διαφορές και τη συχνότητά τους 
στον κοινωνικό χώρο, καθώς και τις λύσεις που έδινε και τις επιλογές 
που έκανε ο πολίτης σε τέτοια καίρια θέματα που προσδιόριζαν τη ζωή 
του. Παράλληλα τα κατέγραψε ως κοινωνικά φαινόμενα, τα σχολίασε 
και τα αξιολόγησε».435 Και συμπληρώνει, αποτιμώντας την προσφορά 
του ιστορικού στον τόπο του: «Έτσι ο Ροντογιάννης, τόσο με το κυρίως 
έργο του, την Ιστορία της νήσου Λευκάδος, όσο και με τις επί μέρους 
ιστορικές μονογραφίες του, με τα οποία μας έδωσε μια πλήρη εικόνα 
του τόπου, των χαρακτηριστικών και της ιδιοτυπίας του λευκαδίτικου 
λαού, καθώς και της δράσης του, αναδεικνύεται ως ο “κατ’ εξοχήν” το-
πικός ιστορικός. Μέσα από μεγάλες τεχνικές δυσκολίες και με κόπους 
πολλούς αναδίφησε το ιστορικό υλικό που υπήρχε, πρόσθεσε νέα τεκ μή-
ρια, φώτισε τις σκοτεινές περιόδους, κατέγραψε τους αγώνες του λαού 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων και 
την απόκρουση των αλλεπάλληλων κατακτητών και τέλος στηριγ μένος 
σε όλα αυτά τα στοιχεία, συνέθεσε την ιστορική πορεία της Λευκάδας 
από τους προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα».

Η περίοδος από το 1947 ώς το 1956 θα μπορούσε να χαρακτηρισθή ως 
η σημαντικότερη από την άποψη της συλλήψεως, του σχεδιασμού και της 
αναπτύξεως των μεγάλων πνευματικών δημιουργιών του, των σχετικών 
με την ιστορία της Λευκάδος, που είναι: Η χριστιανική τέχνη στη Λευ
κάδα, «Οι πρωτεύουσες της Λευκάδος»,436 Η εκπαίδευση στη Λευκάδα 
16131950,437 «Το σεισμολόγιο της Λευκάδος», «Ο πληθυσμός της Λευ-
κάδος από το απώτερο παρελθόν ως το 1991 μ.Χ.»,438 «Το χρονικό των 

435.  Δ. Χ. Σκλαβενίτη, «Πάνος Ροντογιάννης ο ιστορικός της Λευκάδας (1911-1996)», 
στο: Φιλολογικά και λευκαδίτικα, ό.π., σ. 205-206.

436.  Το έργο αυτό δημοσιεύθηκε στην Επετηρίδα της Εταιρείας Λευκαδικών Με
λετών, τ. Ζ΄ (1988), Αθήναι 1988, σ. 39-305. 

437.  Το έργο αυτό, αποτελούμενο από 336 σελίδες, εξέδωσε ο ίδιος ο συγγραφέας 
στην Αθήνα το 1994.

438.  Τα δύο έργα «Το σεισμολόγιο της Λευκάδος» και «Ο πληθυσμός της Λευκά-
δος» δημοσιεύτηκαν στην Επετηρίδα της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ΄, Αθή-
ναι 1995, σ. 150-205 και 73-150, αντίστοιχα.
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Δημοτικών Σχολείων της Λευκάδος από το 1928 έως το 1964»439 και, το 
κυριώτερο, το ογκώδες δίτομο έργο του Η ιστορία της νήσου Λευκάδος.

Όταν άρχισε να ασχολείται συστηματικά με την Ιστορία της νήσου 
Λευκάδος, είχε ήδη ολοκληρώσει τα υπόλοιπα μεγάλα έργα του.440 Δεν 
γνωρίζουμε, όμως, πότε συνέλαβε την ιδέα γι’ αυτό. Πάντως, το 1954 
έχουμε ενδείξεις441 ότι είχε ήδη αρχίσει να μελετά το θέμα. Ίσως την 
ίδια περίοδο συνέλαβε και την ιδέα να συγγράψη Τα ιστορικά του χω ριού 
Τσουκαλάδες Λευκάδος, την ιστορία του χωριού του, που εξεδόθη μεν 
το 1988, αλλά το σχετικό ιστορικό υλικό είχε αρχίσει να το μα ζεύη λί-
γο-λίγο πολλά χρόνια πριν.442

Ώς το τέλος της περιόδου 1951-56 ο Π. Γ. Ροντογιάννης θα κατορ-

439.  Το έργο αυτό δημοσιεύθηκε στην Επετηρίδα της Εταιρείας Λευκαδικών Με
λετών, τ. Α΄ (1971), ό.π., σ. 33-104. 

440.  Βλ. σχετικώς Π. Γ. Ροντογιάννη, Η ιστορία της νήσου Λευκάδος, τ. Α΄, Εται-
ρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 1980, σ. ε΄.

441.  Αυτό ευλόγως εικάζουμε από την αλληλογραφία του Π. Γ. Ροντογιάννη. Συγκε-
κριμένα, από την απαντητική αλληλογραφία με δύο γράμματα γραμμένα στα ελληνικά, 
με ημερομηνία 10.3.1954 και 25.4.1954, του Σκωτσέζου ελληνιστή και ειδικού στις επι-
γραφές καθηγητή στο College of All Souls στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Peter Fraser 
(1918-2007), μαθαίνουμε πως ο Π. Γ. Ροντογιάννης την εποχή εκείνη ψάχνει για αναφο-
ρές για αρχαίους Λευκαδίους εκτός Λευκάδος, για διαθέσιμη έκδοση του Πολυβίου και 
για άλλη σχετική με τη μελέτη επιτυμβίων επιγραφών, αντίγραφα των οποίων ετοίμασε 
επιμελώς ο τελευταίος και του τα απέστειλε. Ο P. Fraser απαντά στα δύο πρώτα ερω-
τήματα και αποστέλλει τα αντίγραφα των επιγραφών με τη σειρά του για περαιτέρω 
μελέτη στον κ. Gunther Klaffenbach, στη Γερμανική Ακαδημία των Επιστημών του Βερο-
λίνου (Inscriptiones Graecae). Ο τελευταίος πάλι με επιστολή του (16.3.1954) προς τον Π. 
Γ. Ροντογιάννη του γνωρίζει τη λήψη των αντιγράφων των επιτύμβιων επιγραφών που 
βρίσκονταν σε δωμάτιο στο ισόγειο του Γυμνασίου Λευκάδος, και τον ευχαριστεί γι’ 
αυτό. Μία εκ των επιγραφών αυτών ανεύρε ο Π. Γ. Ροντογιάννης περιδιαβαίνοντας μαζί 
με τη σύζυγό του πλησίον της Μεγάλης Βρύσης κοντά στην πόλη της Λευκάδος. Η επι-
τύμβιος αυτή επιγραφή, που σύμφωνα με την Αλίκη Π. Ροντογιάννη είχε μήκος περ. 70 
εκ. και πλάτος περ. 50 εκ. και ήταν αρκετά βαριά, μεταφέρθηκε τελικώς στο Γυμνάσιο. 
Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, σε χρόνο προγενέστερο των ανωτέρω ημερομηνιών των επιστολών, 
είχε γνωριστεί με τον Fraser στη Λευκάδα, την οποία ο τελευταίος είχε επισκεφθεί για 
να δη τις εκεί υπάρχουσες επιγραφές. Με την ευκαιρία φωτογράφησε και την επιγραφή 
στην Οδηγήτρια. Ο Fraser, που ήταν μέλος της βρετανικής Special Operations Executive, 
μετείχε κι αυτός, όπως και ο Nicholas Hammond, στην Αντίσταση κατά την Κατοχή στη 
χώρα μας. Το 1943, όταν έπεσε με αλεξίπτωτο στην Πελοπόννησο, και περί το τέλος του 
πολέμου ήταν επικεφαλής ομάδος στην περιοχή του Βόλου. Μάλιστα, για τη δράση του 
τότε παρασημοφορήθηκε το 1944 με τον Στρατιωτικό Σταυρό.

442.  Το έργο εκδόθηκε από τον Σύλλογο Τσουκαλαδιωτών Αθηνών στην Αθήνα, τον 
Φεβρουάριο του 1988.
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θώση να δημοσιεύση δέκα443 συνολικώς άρθρα. Απ’ αυτά το τελευταίο, 
που δημοσιεύεται το 1954 και αναφέρεται στον σπουδαίο εκπαιδευ-
τικό Αθανάσιο Ψαλίδα444 και στη συμβολή του στη Μέση Εκπαίδευση, 
είναι το πρώτο μιας σειράς άρθρων και μονογραφιών που αφορούν 
στην ιστορία της εκπαιδεύσεως στη Λευκάδα. 

Πέραν, όμως, των «μικρών» αυτών εργασιών, ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
έχει ήδη, από το 1949, συνεχίζοντας τον κύκλο των μεταγλωττίσεων/
μεταφράσεων κλασικών κειμένων, προχωρήσει σημαντικά στη μετα-
γλώττιση των έργων του Πλάτωνος: της Απολογίας Σωκράτη και του 
Κρίτωνα. Οι υποδειγματικές αυτές μεταγλωττίσεις στη δημοτική θα 
εκδοθούν σε ενιαίο τόμο πολύ αργότερα, το 1995. Από την προσπάθεια 
αυτή τότε παραμένει ακόμα αδημοσίευτη μακρότατη, «ίσως ενδιαφέ-

443.  1. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Ο Λευκάτας», εφημ. Λευκάς, σε συνέχειες (φ. 25/24.7.1951, 
φ. 26/1.8.1951 και φ. 27/11.8.1951.). 2. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Ο Ναός του Αγίου Μηνά Λευ-
κάδος», εφημ. Λευκάς, σε συνέχειες (φ. 35/20.10.1951, φ. 36/30.10.1951, φ. 40/7.12.1951, 
φ. 41/22.12.1951 και φ. 42/31.12.1951). 3. Γ. Π. Ροντογιάννη, «28 Οκτωβρίου 1951», 
εφημ. Λευκάς, φ. 37/8.11.1951. 4. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Αριστομένης Κ. Αλβανίτης», εφημ. 
Λευκάς, σε συνέχειες (φ. 46/14.2.1952, φ. 47/23.2.1952, φ. 48/5.3.1952, φ. 49/17.3.1952, 
φ. 50/25.3.1952 και φ. 51/31.3.1952). 5. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Λευκαδίτικα Α΄. Η Αμαξι-
κή», εφημ. Λευκάς, σε συνέχειες (φ. 52/10.4.1952, φ. 53/19.4.1952, φ. 54/30.4.1952, φ. 
55/9.5.1952 και φ. 56/20.5.1952). 6. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Οι Πρόγονοι» [του Αγγέλου 
Σικελιανού], Νέα Εστία, τ. 52, τχ. 611, Χριστούγεννα 1952, σ. 6-10 και τ. 53, 1953, σ. 
124-125: «O Σικελιανός μαθητής». 7. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Τοπωνυμικά: Kουζούμπεη ή 
Κουζούντελη;», εφημ. Λευκάς, φ. 81/31.1.1953. 8. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Οι σεισμοί της 
Λευκάδος. Από το 1469-1953, όπως μας τους παρουσιάζουν γνωστά και άγνωστα κείμε-
να, επίσημα ή λαϊκά», εφημ. Λευκάς, σε συνέχειες (φ. 106/30.11.1953, φ. 107/10.12.1953, 
φ. 108/20.12.1953, φ. 109/2.1.1954, φ. 110/20.1.1954 και φ. 111/3.2.1954). 9. Π. Γ. Ροντο-
γιάννη, «Ο Αθανάσιος Ψαλίδας και η αρχή της Μέσης Παιδείας εν Λευκάδι», Ηπειρωτι
κή Εστία, έτος Γ΄, τχ. Ιανουαρίου 1954, σ. 15-18, και τχ. Φεβρουαρίου 1954, σ. 168-172.

444.  Περί Αθανασίου Ψαλίδα βλ. επίσης Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη Λευ
κάδα, ό.π., σ. 221-229 και 287. O διακεκριμένος λόγιος του 19ου αιώνα Α. Ψαλίδας 
(1767-1829) υπήρξε ο πρώτος διευθυντής στο «Δευτερεύον Σχολείο» (άλλως «Λύκειον» 
ή και «Σχολή Ψαλίδα», λόγω του μεγάλου κύρους του ανδρός) της Αγίας Μαύρας Λευ-
κάδος, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 1828, και χρονικά οριοθετεί την ίδρυση της Μέσης 
Εκπαίδευσης στο νησί. Από την αρχή του 1829 έως και τον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατό 
του, στις 20 Ιουλίου 1829, δίδαξε Ελληνικά, Φιλοσοφία, Γενική Ιστορία, Κατήχηση και 
Γεωγραφία. Είχε υποδιευθυντή τον Ιωάννη Σολαίρ (Ιταλική Φιλολογία). Μαθητές του 
υπήρξαν μερικοί άνδρες που διακρίθηκαν αργότερα ως πολιτικοί και λόγιοι, όπως ο 
Ιωάννης Νικ. Σταματέλος, ο Πέτρος Βρυώνης, ο Γερ. Σέρβος, ο Σπυρίδων Βαλαωρίτης, 
ο Άγγελος Καλκάνης, ο Σπυρίδων Ζαμπέλης κ.ά. Κηδεύτηκε στη Λευκάδα και ετάφη 
στον ναό του Αγίου Μηνά της πόλεως Λευκάδος. 
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ρουσα», κατά τον Π. Γ. Ροντογιάννη, «Εισαγωγή στην Απολογία του 
Σωκράτους», που υπάρχει δακτυλογραφημένη στο αρχείο του. Άλλα 
ολοκληρωμένα την εποχή αυτή φιλολογικά έργα του, που και αυτά 
είναι αδημοσίευτα, είναι η έμμετρη μετάφραση του Α΄ και Β΄ βιβλίου 

Εικ. 80-81. Εκδρομή στην Περατιά Ακαρνανίας μαθητών και καθηγητών του 
Γυμνασίου Λευκάδος. Επάνω στις 1.6.1951 και κάτω στις 1.6.1952. Η Πε-
ρατιά αποτελούσε συχνά επιλεγμένο προορισμό για πραγματοποίηση ολι γό-
ωρων σχολικών εκδρομών. 
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των Γεωργικών του Βιργιλίου και του Κατακλυσμού του Οβιδίου.445 
Λόγω συνάφειας με το θέμα, αναφέρουμε εδώ και τη μετάφραση, για 
πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα –απλουστευμένη καθαρεύουσα με 
κάποια στοιχεία δημοτικής– του έργου του Γαΐου Ιουλίου Καίσαρος 
Απομνημονεύματα του Γαλατικού Πολέμου (De Bello Gallico). Όπως 
εν θυμείται ο γράφων, ο Π. Γ. Ροντογιάννης πριν τη δημοσίευση του έρ-
γου αυτού, το 1958, το επεξεργαζόταν επί μακρόν, ιδίως τα καλοκαίρια 
στους Τσουκαλάδες. Η συγκεκριμένη μετάφραση, που έγινε για την 
υπο βοήθηση των φοιτητών των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας, ανήκει 
στην κατηγορία των εκπαιδευτικών έργων του Π. Γ. Ροντογιάννη, όπως 
είναι και τα πλατωνικά του: η Απολογία του Σωκράτη και Κρίτωνας. 
Μια άλλη ιδιαιτέρως σημαντική εργασία του που, μολονότι δημοσιεύ-
θηκε το 1960,446 ήταν ήδη έτοιμη από το 1953,447 είναι «Η Οδηγήτρια 
Λευκάδος. Ένα μνημείο μοναδικό στην Ελλάδα».

Παράλληλα, από το 1951 και μετά εκδηλώνει στην πόλη της Λευ-
κάδος έντονη δραστηριότητα σε πλήθος κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Από τη χρονιά αυτή και για τα επόμενα πέντε χρόνια συνεχώς ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης θα είναι η κυρίαρχη πνευματική προσωπικότητα στην 
πόλη (και στο νησί) της Λευκάδος. Συγκεκριμένα, στις 7 Απριλίου 1951 
αναμειγνύεται δραστήρια στη γενική απογραφή του έτους αυτού και 
γίνεται αποδέκτης, στις 30 Νοεμβρίου 1951 σχετικού Διπλώματος Τι-
μής.448 Τον Νοέμβριο του 1951 μετέχει στο διδασκαλικό Συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα στις 14 του μηνός, ως μέλος του Επο-
πτικού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Εικ. 82-84). 

Στις 5 Ιουνίου 1952 ο Π. Γ. Ροντογιάννης εκλέγεται μέλος αρχικώς 
του ΔΣ του Μουσικοφιλολογικού Ομίλου «Ορφεύς»449 και την 1η Νοεμ-
βρίου 1953 πρόεδρός του, ώς τις 26 Ιουλίου 1955, και συμβάλλει στην 

445.  Βάσει του CV1. Σ’ αυτό αναφέρει ότι μετέφρασε και «[...] άλλα τινά ολιγώ-
τερον σημαντικά».

446.  Ζυγός, τ. 55, Ιούνιος 1960, σ. 27-37.
447.  Βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιο-

θήκης», ό.π., σ. 250.
448.  Το σχετικό Δίπλωμα που υπογράφει ο Ιωάν. Μιχαλόπουλος, γενικός διευθυ-

ντής απογραφών, απενεμήθη στον Π. Γ. Ροντογιάννη «[...] διά την εξαιρετικήν συμβολήν 
αυτού προς επιτυχίαν της Απογραφής αυτής».

449.  Το 1951, όπως σημειώνει ο Γ. Φ. Περδικάρης, Ορφεύς Λευκάδος, ό.π.., σ. 50, 
ο «Ορφεύς» μετονομάζεται από Μουσικός σε Μουσικοφιλολογικός (Όμιλος) και στη δι-
οίκησή του μπαίνουν και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της λευκαδίτικης κοινωνίας, όπως 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης κ.ά. 
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οργάνωση της καλλιτεχνικής και πνευματικής κινήσεως στη Λευκάδα. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που οργάνωσε ο «Ορφεύς», ήταν και η 
διήμερη (17 και 18 Ιουλίου 1954) θαλάσσια εκδρομή 200 και πλέον 
ατόμων στην ανατολική και νότια Λευκάδα. Οι εκδρομείς πραγματο-
ποίησαν επίσκεψη στη Βασιλική, στη μονή του Αγίου Νικολάου στην Ιρά 
και τέλος στο ακρωτήριο του Λευκάτα, όπου οι επισκέπτες διανυκτέ-

Εικ. 82. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης γράφει στο πίσω μέρος της φωτογραφίας: 
«1951. Είχε γίνει διδασκαλικό συνέδριο. Ήμουν μέλος του Εποπτικού Συμ-
βουλίου Δημοτ. Εκπαιδεύσεως. Η φωτογραφία μπροστά στην πόρτα του 
νέου τότε, που το 1975 αχρηστεύθηκε, οικήματος του Δημοτικού Σχολείου 
στη θέση του «Μαρκά» στην πόλη της Λευκάδος. 4ος καθιστός από αριστε-
ρά ο παλιός δάσκαλος Κωνσταντίνος Σταματέλος, αριστερά του ο δι κη γόρος 
Βασίλης Παπαγαλάνης (†1973), δίπλα του ο Πρωτοδίκης Λευκάδος Κατσι-
άρας, μετά ο Εισαγγελέας Συμπέθερος, μετά ο Νομάρχης (πρώην Πρω-
τοδίκης), μετά ο Επιθ. Δημοτ. Σχολείων Μήτσος Γερουλάνος, αριστερά του 
ο παπα-Ματαράγκας (†1958), μετά ο Γενικός Επιθ. Δημοτ. Εκπαιδεύσε ως 
Ιωάννης [κενό], μετά ο Δήμαρχος Δημ. Γιαννουλάτος, μετά το Διοικητή Χω-
ροφυλακής ο Γυμνασιάρχης Θεοδ. Σταματέλλος (†1969;), μετά ένας Επιθε-
ωρητής Γυμναστικής, μετά η καθηγήτρια Φεβρωνία Παπαδάκη-Σταύρακα, 
μετά ο καθηγητής Χαράλαμπος Περδικάρης, Επαμειν. Κοντοπρίας και Ξε-
νο φών Περδικάρης, καθηγηταί. Γράφω Πάνος Ροντογιάννης 1980 είμαι ορ-
θός στην πόρτα. Δύο όρθιοι. Είμαι από δεξιά πρώτος με σταυρό.» 
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Εικ. 83-84. Από τις εκδηλώσεις του διδασκαλικού Συνεδρίου στη Λευκάδα, 
τον Νοέμβριο του 1951. Διακρίνονται στην Εικ. 83 (επάνω) ο δήμαρχος Λευ-
κάδος Δημήτριος (Τάκης) Γιαννουλάτος και μετέχοντες σύνεδροι καθηγητές 
και διδάσκαλοι. Στην Εικ. 84 (κάτω) διακρίνεται ο γυμνασιάρχης Θεοδόσιος 
Σταματέλλος ομιλών σε ομήγυρη διδασκάλων και καθηγητών.
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Εικ. 85. Λευκάδα, 14 Νοεμβρίου 1951. Από τις εκδηλώσεις στο διδασκαλικό 
Συ νέδριο της Λευκάδας. Διακρίνονται μετέχοντες σύνεδροι, καθηγητές και 
δι δάσκαλοι.

Εικ. 86. Από την εκδρομή του «Ορφέως» και την επίσκεψη στη μονή του Αγίου 
Νικολάου (18 Ιουλίου 1954). Ο Π. Γ. Ροντογιάννης ομιλών. Τρίτος από δεξιά 
όρθιος, κρατώντας κάποιο ρούχο, διακρίνεται ο Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς, 
μετέπειτα καθηγητής στη Φιλοσοφική Αθηνών.
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ρευσαν. Στη μονή έδωσε διάλεξη 
με θέμα «Ο Λευκάτας και ο θρύ-
λος της Σαπφούς450» (Εικ. 86). 

Κατά τη Γενική Συνέλευση 
των μελών του «Ορφέως», που 
πραγματοποιήθηκε στις 22 Ια-
νουαρίου 1955, ο πρόεδρός του 
Π. Γ. Ροντογιάννης ανέγνωσε την 
πλούσια πράγματι σε εκδηλώ-
σεις έκθεση451 πεπραγμένων του 
έτους 1954, που έχει ως εξής:

450.  Το κείμενο της ομιλίας του αυ-
τής δεν βρέθηκε στο αρχείο του.

451.  Το κείμενο της ομιλίας αυτής 
είναι σχέδιο-χειρόγραφο (σελίδες 4) και 
επίσης δακτυλογραφημένο (σελίδες 3).

Εικ. 86-87. Από την εκδρομή του «Ορφέως» στο «Δημοσάρι» Λευκάδος, στις 
4 Ιουνίου 1954.
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Ο μουσικοφιλολογικός όμιλος «Ορφεύς» κατά το διαρρεύσαν έτος 
1954 διήλθε μίαν περίοδον κρίσιμον, εξ αιτίας των δυσκολιών, ας 
αντεμετώπισε αναφορικώς με το ζήτημα της στεγάσεώς του, δε
δομένου ότι καθ’ όλον μεν το έτος επιέζετο παντοιοτρόπως υπό 
του ιδιοκτήτου της οικίας εν ή εστεγάζετο, ίνα εκκενώση ταύτην, 
εν τέλει δε και εξώσθη διά δικαστικής αποφάσεως.

Η περιπέτεια αύτη υπερβαλλόντως εκώλυε και δυσυπερβλή
τως έστιν ότε, τας εργασίας του ομίλου και κυρίως την λειτουρ
γίαν της μουσικής σχολής του.

Παρά πάντα ταύτα καθ’ όλον το έτος πολλοί και ποικίλοι υπήρ
ξαν αι εκδηλώσεις του ομίλου. Και συγκεκριμένως και κατά χρο
νολογικήν σειράν αύται ήσαν: 

1. Tην 18η Φεβρουαρίου 1954 ωργάνωσε «μουσικοφιλολογική 
βραδυά» εις το κινηματοθέατρον «Πάνθεον», καθ’ ην η χορωδία 
και μανδολινάτα του ομίλου εξετέλεσαν ποικίλον μουσικόν πρό
γραμμα και μέλη του παρουσιάσθησαν εις σκετς και απαγγελίας.

2. Την 6η Μαρτίου εις τον αυτόν χώρον έδωκε την ετήσιαν 
χοροεσπερίδαν του, ήτις θέλει μνημονεύεται επί πολύ διά τον 
λαμπρόν καλλιτεχνικόν της διάκοσμον και την υποδειγματικήν ορ
γάνωσιν και διεξαγωγήν της. Ακολούθως προητοιμάσθη δεόντως 
διά δύο έτι εμφανίσεις: την 25ην Μαρτίου και την περιφοράν του 
Επιταφίου. Αλλ’ αι εμφανίσεις αύται εματαιώθησαν διά λόγους 
ξένους προς τον όμιλον.

3. Ωργάνωσε διάλεξιν εις τον αυτόν χώρον του καθηγητού κ. 
Πανταζή Κοντομίχη με θέμα «Ο Κινηματογράφος». Ταύτην πα
ρηκολούθησαν 400 άτομα.

4. Την 4ην Ιουνίου ωργάνωσε και εξετέλεσε εκδρομήν εις «Δη
μοσάρι» Λευκάδος, όπου συμφώνως προς τους μορφωτικούς 
σκοπούς των εκδρομών του ομίλου, εγένετο ομιλία υπό του αυ
τού καθηγητού κ. Κοντομίχη με θέμα σχετικόν με την τοποθε
σίαν, ήτοι «Ο Αριστ. Βαλαωρίτης και ο Αργύρης Περδικάρης», ο 
περίφημος Αργύρης του «Ξεριζωμένου δένδρου».

5. Την 17ην18ην Ιουλίου επραγματοποίησε διήμερον εκδρο
μήν διά ναυσιπλοΐας ανά την ανατολικήν και νότιον Λευκάδα, με 
επίσκεψιν και διανυκτέρευσιν εις Λευκάτα, επίσκεψιν εις μονήν 
Αγίου Νικολάου εις Ιράν και Βασιλικήν. Εν τη αναφερθείση μονή 
εγένετο διάλεξις υπό του ενταύθα καθηγητού κ. Πάνου Ροντογιάν
νη με θέμα «Ο Λευκάτας και ο θρύλος της Σαπφούς». Υπέρ τα 
διακόσια άτομα μετέσχον της εκδρομής ταύτης.
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6. Την 7ην9ην Αυγούστου επραγματοποίησεν ετέραν διήμε
ρον εκδρομήν εις Καστόν με επίσκεψιν εις Κάλαμον και Μύτικα. 
Υπέρ τα 200 ωσαύτως άτομα μετέσχον και ταύτης της εκδρομής. 
Όλας τας εκδρομάς του ομίλου συνώδευε κατά το έθος ωργανω
μένη η χορωδία του ομίλου. Τοιουτοτρόπως, αι εκδρομαί αύται 
απετέλεσαν πράξεις πλήρεις, διά του συνδυασμού του μορφωτι
κού, καλλιτεχνικού και φυσιολατρικού στοιχείου.

7. Την 15η Αυγούστου 1954 ωργάνωσε με πλήρη την μανδολι
νάτα και χορωδία την μεγάλην Βαρκαρόλαν, ήτις εκκινήσασα εκ 
του νοτίου στομίου της διώρυγος και παραπλέουσα τον εσωτερι
κόν λιμένα έφθασεν εις τον εξωτερικόν λιμένα παρά το φρούριον. 
Την εμφάνισιν ταύτην του ομίλου παρηκολούθησαν εκ της παρα
λίας του λιμένος και της οδού προς το φρούριον χιλιάδες θεατών.

8. Την 25ην Δ/βρίου 1954 ωργάνωσε εις τας αιθούσας του 
έκθεσιν ζωγραφικής και φωτογραφιών, καθ’ ην μετέσχον 8 μεν 
ερασιτέχναι Λευκάδιοι ζωγράφοι, με υπέρ εκατόν έργα τους, 5 δε 
ερασιτέχναι φωτογράφοι με 80 περίπου καλλιτεχνικάς φωτογρα
φίας, αναφερομένας εις τοπία και την ζωήν της νήσου.

9. Κατά τον Μάιον, τέλος, 1954 κατώρθωσε να παρουσιάση 
το «Λεύκωμα» Λευκάδος, όπερ και διά την οικονομικήν δύναμιν 
του πτωχού ομίλου, και από καλλιτεχνικής απόψεως, αποτελεί 
εκδοτικόν άθλον δι’ επαρχίαν. Εν τω Λευκώματι τούτω, ούτινος 
τουριστικός ο σκοπός, έγινε προσπάθεια, διά πρώτην εν τη ιστο
ρία της νήσου φοράν, να παρουσιασθή η Λευκάς διά τε του λό
γου και της φωτογραφίας με όλο το παρελθόν και το παρόν της.

Παραλλήλως, καθ’ όλον το έτος, πλην των δι’ ους λόγους εν 
αρχή αναφέρομεν αγόνων μηνών Σ/βρίου, Οκτωβρίου και Ν/βρίου, 
ελειτούργησεν και η μουσική σχολή του ομίλου.

Κατά το ετήσιον τούτο διάστημα εμαθήτευσαν εις την σχολήν 
συνολικώς 212 μαθηταί και των δύο φύλων. Εκ τούτων απετελέ
σθη νυν η νέα χορωδία και μανδολινάτα του ομίλου. Εκ των μα
θητών εκείνων, οίτινες παρηκολούθουν ιδιαιτέρως μαθήματα εγ
χόρ δων, 12 ετελειοποιήθησαν, όσον ένεστι, εις την κιθάραν, 20 
εις το μανδολίνο και 2 εις το ακορντεόν. Άπαντες ούτοι είναι 
έτοι μοι να λάβωσιν μέρος ως εκτελεσταί εις τας υπό του ομίλου 
ετοι μαζομένας νέας μουσικάς εμφανίσεις.

Θα ήτο νυν παράλειψις εάν ενταύθα, εκθέσαντες εν γενικαίς 
γραμμαίς τα πεπραγμένα του ομίλου κατά το παρελθόν έτος 
1954, δεν εποιούμεθα μνείαν της ενισχύσεως, άλλοτε μεν ηθικής, 

1. Prol_Kef.1-6.indd   224 18/4/2021   1:11:24 μμ



ΙΙ. Η α΄ λευκαδιακή περίοδος. Γυμνάσιο Λευκάδος (1945-1956) 225

άλλοτε δε υλικής, ης έτυχεν ο όμιλος τόσον εκ μέρους της Νο
μαρχίας και Δημαρχίας Λευκάδος, όσον και εκ μέρους των αγα
πώντων αυτών μελών και συνδρομητών του.

Αλλά θα ήτο επίσης άλλη παράλειψις, εάν δεν εκάμαμεν γνω
στόν, ότι ο όμιλος έχει απόλυτον ανάγκην της συμπαραστάσεως 
και της ηθικής και υλικής, προ πάντων, και αμέσου εμπράκτου 
ενισχύσεως πάντων, ίνα δυνηθή και διατηρηθή εν τη ζωή, όπερ 
επιβάλλεται τόσον διά τον όμιλον, όσον και διότι ούτος συν άλ
λοις συντηρεί μίαν μακραίωνα παράδοσιν πολιτισμού και πνευμα
τικής κινήσεως, ήτις θα ήτο θλιβερόν, αν διεκόπτετο, δι’ ολίγας 
χι λιάδας δραχμών.

Το Συμβούλιον του ομίλου έχον συνείδησιν των ανωτέρω και εξα
ντλούν πάσας αυτού τας δυνάμεις, ακόμη και ατομικάς του οικο
νομίας, ίνα διατηρήση το σχολείον, ευελπιστεί ότι θέλει αυτό τύχει 
και εις το εξής της δεούσης ενισχύσεως παρά πάντων των δυνάμε
ων, ίνα δυνηθή και συντηρηθή και εργαζόμενον, κατά το εφικτόν, 
ανετώτερον, πλουσιωτέραν και τελειοτέραν έχει και την απόδοσιν.

Εν Λευκάδι τη 22α Ιανουαρίου 1955
Ο Πρόεδρος

Π. Ροντογιάννης (καθηγητής)

Ανήμερα του Πάσχα του 1955 ο «Ορφεύς» παραθέτει δεξίωση στην 
έδρα του σε ξένους επισκέπτες στο νησί. Τους ξένους υποδέχεται ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης, τους προσφωνεί και τους ξεναγεί. Τους γνωρίζει τους 
σκοπούς του ομίλου και τους παρουσιάζει το Λεύκωμα της Λευκάδος. 
Το κείμενο της σύντομης ομιλίας του παρατίθεται ευθύς αμέσως: 

Η τουριστική λεγόμενη κίνηση, εκτός άλλων, δίνει την ευκαιρία 
να γνωρίσωμε την ελληνική γη. Να τη γνωρίσωμε κι έτσι να την 
αγαπήσωμε. Γιατί η γνώση μάς δίνει αγάπη για περιεχόμενο. Και 
η Λευκάδα δικαιούται να μένη, όπως γινόταν ως τώρα, άγνωστη 
και παραπονείται, αν επιτρέπεται να ειπωθή, γιατί αγνοήθηκε ως 
τώρα, γιατί η προσφορά της στάθηκε προς κάθε κατεύθυνση με
γάλη δυσανάλογα προς το χώρο της. Ο Επισκέπτης της Λευκά
δος θα γνωρίση την πατρίδα του Βαλαωρίτου, του Ζαμπελίου και 
του Σικελιανού, τριών γιγάντων, από τους όχι πολλούς όλης της 
ελληνικής γης, τον τόπο που η παράδοση θέλησε ύστερη γη που 
πάτησε ζωντανή μια Σαπφώ, την πιθανή πατρίδα του πολύτρο
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που, του πρώτου Έλληνα, του Οδυσσέα, που μνήμης κατάλοιπα 
της εποχής του τουλάχιστον, αν όχι δικά του, έχει αρκετά και 
ση μαντικά να δείξη το εγκαταλειμμένο και λεηλατημένο μουσείο 
Λευ κάδος. Θα γνωρίση επίσης ο επισκέπτης που θέλει, και μέρος 
από το έργο ντόπιων και ξένων ιδιοφυών καλλιτεχνών, στις εκ
κλησίες της πόλεως φυλαγμένα.

Μα εκτός από τούτα τα μουσειακά τα ιστορικά κι αν θέλετε 
περασμένα, ο ξένος εδώ θα γνωρίση τον ήρωα της Λευκάδος, 
το Λευκαδίτη γεωργό, που από τον κορμό του ατόφιο ξέκοψαν 
ήρωες ακέριοι, οι δυο μεγαλόκορμοι και μεγαλόστομοι βάρδοι της 
λεβεντιάς που αναφέραμε. Θα γνωρίση ο ξένος αυτού του υπο
δειγματικά φίλεργου Λευκαδίτη αγρότη τον άριστο των αρίστων 
καλλιεργητή της ελιάς, τον εξαίρετο αμπελουργό, που την άγονη, 
ορεινή και πετρώδη γη της Λευκάδος διαμόρφωσαν σε παράδεισο 
της ελιάς και βασίλειο του Διονύσου.

Το Λευκαδίτη γεωργό, που αγαπάει τη γη του, όχι γιατί του 
είναι αποδοτική, όσο γιατί είναι και το χώμα της ακόμα έργο των 
χειρών του. Γι’ αυτό ο Λευκαδίτης γεωργός, δεν είναι υπερβολή, 
είναι καταπληκτικό, ψηλαύει με τα χέρια του πρώτα το χώμα κι 
ύστερα φυτεύει απάνω του την ελιά και το κλίμα.

Οι Λευκαδίτες αλέθουν με τα χέρια τους τα βράχια του τό
που τους. Γιατί τούτα όλα κι ένα ιδιαίτερο αίσθημα, λεπτό από 
τα λεπτότερα, είναι η αγάπη του Λευκαδίτη για τη γη του. Γιατί 
κρέμεται αυτή η αγάπη πιότερο από την ικανοποίηση του δημι
ουργικού πάθους παρά από την υλική ικανοποίηση που φέρνει το 
έργο. Τη γη του ο Λευκαδίτης γεωργός τη βλέπει περίπου όπως ο 
καλλιτέχνης, σαν υλικό που θα ασκήση απάνω του τη μορφοπλα
στική δύναμη της καλλιτεχνικής ψυχής του. Από δω και η διάχυτη 
ρομαντική διάθεση στο νησί, η παράλληλη με το ηρωικό κι αντρίκιο 
πνεύμα. Το πνεύμα που χαίρεται την ομορφιά της νύχτας και της 
μέρας, μα και που ξαίρει κι αντέχει να δαμάζη την γρανιτένια όψη 
της γης και δημιουργεί. Ρομαντικό κι επικό πνεύμα, αδερφωμένα 
καταβολιασμένο και στην ψυχή του Βαλαωρίτη και του Σικελιανού.

Ο επισκέπτης θα γνωρίση, λοιπόν, εδώ και του Λευκαδίτη 
αγρότη το έργο το αξιοθαύμαστο από την ακρογιαλιά ως των 
βουνών τα πλάγια.

Μα θα γνωρίση εδώ ο ξένος και ομορφιές που η φύση από 
μόνη της χάρισε σ’ αυτό το νησί. Ομορφιές γελαστές κι ομορφιές 
σοβαρές, ομορφιές του βουνού και της θάλασσας, του γκρεμού 
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και των ήσυχων κι απαλών νησσών που κλωσσόπουλα λες απαγ
γιάζουν στην αγκαλιά της Λευκάδος. 

Το κλίμα των μεσογειακώτερων ιδιαίτερα χωριών καθώς είναι 
λεπτό και ξηρό κάνει τα χωριά της Λευκάδος πρώτης γραμ
μής θέρετρα. Εξάλλου για κείνους που χαροποιεί η θάλασσα, τ’ 
ακρογιάλια του νησιού παρέχουν ασύγκριτες καλοκαιρινές χαρές.

Κι αν ο ήλιος δε βοήθησε τις μέρες αυτές να χαροποιηθή η γη 
ολόγυρα και να σας δείξη τα μάγια της, ευχόμαστε η θέρμη της Λευ
καδίτικης ψυχής να μη σας άφησε ανεπηρέαστους. Γυρνώντας στα 
έργα του ο καθένας εξ υμών ας μιλήσει τουλάχιστον γι’ αυτήν. Και 
για τις αδυναμίες των ανθρώπων παρακαλούμε τη συγγνώμη σας.
 
Ο «Ορφεύς», υλοποιώντας απόφαση του ΔΣ, που ελήφθη στις 21 

Μαΐου 1951,452 κυκλοφόρησε, το 1954, φωτογραφικό Λεύκωμα με τίτλο: 
Λευκάδα. Σύντομο φωτογραφικό και ιστορικό διάγραμμα της φυσιο
γνωμίας του νησιού. Πρόκειται για έναν πραγματικό εκδοτικό άθλο για 
το νησί, όπου παρουσιάζεται για πρώτη φορά η Λευκάδα μέσα από τον 
λόγο και τη φωτογραφία, με όλο το παρελθόν και το παρόν της. Τα κεί-
μενο που είχε γράψει σε αυτό ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν τα «Προλεγόμε-
να» (σ. 7), «Η Σύγχρονη Λευκάδα – στοιχεία γεωγραφικά, διοικητικά και 
τουριστικά» (σ. 11-15), η «Σύντομη Ιστορία της Λευκάδος» (σ. 59-72), 
τις «Διορθώσεις» και τη «Βιβλιογραφία» (σ. 96).453 Στη «Σύντομη Ιστο-
ρία της Λευκάδος» περιέχονται τα εξής κεφάλαια: «Α΄ Αρχαίοι Χρόνοι: 
Προϊστορική περίοδος, Ιστορικοί χρόνοι», «Β΄ Μεταχριστιανικοί Χρόνοι: 
Τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Τμήμα του Δεσποτάτου της Ηπεί-
ρου, υπό τους Ορσίνι 1293-1331, υπό τους Ανδηγαυούς 1331-1362, υπό 
τους Τόκους 1362-1479, Πρώτη Τουρκοκρατία 1479-1502, Δεύτερη Τουρ-
κοκρατία 1503-1684, Ενετοκρατία 1684-1797, υπό τους Δημοκρατικούς 
Γάλλους, υπό τους Ρωσσοτούρκους 1798-1807, Ιόνιος Πολιτεία 1802-1807, 
υπό τους Αυτοκρατορικούς Γάλλους 1807-1810, Αγγλική Προστασία».

Aς σημειωθή ακόμη πως ο «Ορφεύς» από το έτος 1951 καθιέρωσε 

452.  Δ. Π. Φατούρου, Η ζωή μου (βιογραφική ιστόρηση), Λευκάδα 1986, σ. 112. 
453.  Στο ίδιο, σ. 112 και Τ. Ε. Σκλαβενίτη, «Η ιστορία και η τοπική ιστορία στις 

γιορτές Λόγου και Τέχνης», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Ι΄ Συμποσίου, 
50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορ-
τές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 11-13 Αυγούστου 2005, Αθήνα 2006, σ. 69-71. Όταν το 
Λεύκωμα τυπώθηκε (1954) και κυκλοφόρησε (1955), ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν πρόε-
δρος του «Ορφέως».
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ετήσια εκδήλωση στις 21 Μαΐου στη Λευκάδα για την επέτειο της Ενώ-
σεως της Επτανήσου με την Ελλάδα στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον».454 
Ομιλητής για την εκδήλωση της χρονιάς αυτής είχε ορισθεί ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης, ο οποίος εξιστόρησε τους αγώνες των Επτανησίων, και 
ειδικώς των Λευκαδίων, για την Ένωση και την ελευθερία. Ο «νομαρ-
χών» Λευκάδος Κ. Πάλλιος, απευθυνόμενος με το υπ. αριθμ. πρωτ. 
186 έγγραφό του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σημειώνει για τη δράση του Π. Γ. Ροντογιάννη στον «Ορφέα»: «Ο αυ-
τός καθηγητής [ο Π. Γ. Ροντογιάννης] διετέλεσε συγχρόνως και επί τε-
τραετίαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσικοφιλολογικού 
Ομίλου της Λευκάδος “Ορφεύς” και επί διετίαν περίπου και μέχρι του 
Σ/βρίου 1955 Πρόεδρος του αυτού Συμβουλίου συντελέσας τα μέγιστα 
και εκ του ομίλου τούτου και της μουσικής σχολής του την διατήρησιν 
και την ενδυνάμωσιν της καλλιτεχνικής κινήσεως εις την πόλιν της Λευ-
κάδος διά των ποικίλων τού ως άνω ομίλου δημοσίων εμφανίσεων».455

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1951 η Νομαρχία Λευκάδος διορίζει456 τον Π. 
Γ. Ροντογιάννη μέλος της υπό συγκρότηση τότε Επιτροπής Τουρισμού, 
με πρόεδρό της τον δήμαρχο Λευκάδος Δημ. Γιαννουλάτο.457 Η Λευκά-
δα είχε τότε ανακηρυχθή458 «Τουριστικός Τόπος». Απώτερος σκοπός 
της Επιτροπής ήταν η μέσω του τουρισμού οικονομική ανασυγκρότηση 
του νησιού. Για να το επιτύχη αυτό η Επιτροπή, έθεσε ως έργο της τη 
συγκέντρωση γεωγραφικών, τουριστικών, ιστορικών, στατιστικών, οικο-
νομικοπολιτικών και συγκοινωνιακών στοιχείων της νήσου Λευκάδος, 
την κατάρτιση προγράμματος τουριστικής αναπτύξεως του τόπου και 
τη δυνατότητα εξευρέσεως τοπικών πόρων για την εκτέλεση έργων 
τουριστικής σημασίας. Ορίστηκε και Επιτροπή Ξεναγήσεως των εκδρο-
μέων-επισκεπτών της Λευκάδος, στην οποία εντάχθηκε και ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης. Μεθοδική και πολύπλευρη όντως η πρωτοβουλία αυτή της 

454.  Γ. Π. Περδικάρης, Ορφεύς Λευκάδος, ό.π.., σ. 78-79.
455.  Βλ. σχετικώς Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημό-

σιας Βιβλιοθήκης», ό.π., σ. 220-222.
456.  Με το υπ’ αριθμ. 8.363/14.9.1951 έγγραφό της.
457.  Μέλη της Επιτροπής ορίσθηκαν: ο γυμνασιάρχης Λευκάδος, ο νομομηχανικός 

Κωνσταντίνος Κατωπόδης, ο καθηγητής Χαράλαμπος Περδικάρης, ο καθηγητής Π. Γ. 
Ροντογιάννης, ο προϊστάμενος του Αρχειοφυλακείου Γεώργιος Παρίσης, ο δικηγόρος-
συγγραφέας Κωνσταντίνος Μαχαιράς, ο δικηγόρος Δημήτριος Μαμαλούκας, ο δικηγόρος 
Δημήτριος Φατούρος, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Σερεπίσος, ο δημοσιογράφος Σπύρος 
Φίλιππας-Πανάγος και ο ιατρός Νίκανδρος Κουκουλιώτης. 

458.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16538/1951 έγγραφο του ΕΟΤ.
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Νομαρχίας Λευκάδος, που δεν μπορεί παρά να συνδέεται με τα όσα 
εντυπωσιακά συνέβησαν στη δεκαετία του 1950 και 1960 στη Λευκάδα. 

Το επόμενο έτος (1952) η Ιερά Μητρόπολης Λευκάδος και Ιθάκης 
διορίζει459 τον Π. Γ. Ροντογιάννη τακτικό μέλος του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου του εν Τσουκαλάδες Ιερού Συναδελφικού Ναού Αγίου Γε-
ωργίου. Στις 17 Ιουνίου 1952 η Θ΄ Περιφέρεια της Γενικής Επιθεωρήσε-
ως Μέσης Εκπαιδεύσεως (Ιωάννινα) ορίζει με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1660 
έγγραφό της τον Π. Γ. Ροντογιάννη τακτικό μέλος του Περιφερεια κού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (ΠΥΣΣΕ) Λευ-
κάδος και στις 25 Ιουνίου 1952 η Νομαρχία Λευκάδος επιφορτίζει460 
τον Π. Γ. Ροντογιάννη με την ξενάγηση του πληρώματος ενός αγγλικού 
στολίσκου που θα επισκεπτόταν λίαν προσεχώς τα αξιοθέατα και ιστο-
ρικά μέρη της Λευκάδος, όπως και έγινε.

Το 1952, όμως, είναι ιδιαιτέρως σημαντική χρονιά γιατί τότε ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης βρίσκει επιτέλους και για πρώτη φορά ανταπόκρι-
ση θετική, συγκατάνευση και διάθεση συμπαραστάσεως, από τον τότε 
δή μαρχο Λευκάδος Δημήτριο Γιαννουλάτο,461 στην πρωτοβουλία του 
για ανασύσταση της Δημοσίας (πρώην Δημοτικής) Βιβλιοθήκης Λευκά-
δος.462 Το θέμα αυτό, πράγματι, απασχολεί τον Π. Γ. Ροντογιάννη ζωη-
ρά από το 1946 ακόμη, αλλά δεν βρίσκει ώς το 1952 ανταπόκριση και 
ενθάρρυνση από εκείνους που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην υλο-
ποίηση της σπουδαίας αυτής για τη Λευκάδα πολιτισμικής πρωτοβου-
λίας.463 Να σημειωθή ότι η μέριμνά του για τη Βιβλιοθήκη ξεκινάει από 
τις ανάγκες για ένα εργαλείο της εκπαιδεύσεως για δασκάλους και 
μαθητές, την ανάγκη διαφυλάξεως του βιβλιακού πλούτου της Λευκά-
δος, ακόμη δε και από την ανάγκη αποκτήσεως βιβλίων απαραίτητων 
για τον ερευνητή και την επιστήμη. Τη χρονιά αυτή ανατέθηκε στον 
Π. Γ. Ροντογιάννη από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας Κ. Καλλία464 η 

459.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 298/25.6.1952. απόφασή της.
460.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6539/25.6.1952 έγγραφό της.
461.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1425/18.6.1952 προς τον Π. Γ. Ροντογιάννη επιστολή 

του τού διαβιβάζει τις θερμότερες ευχαριστίες του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδος 
(αριθμ. αποφάσεως 164/52) για το επιδειχθέν απ’ αυτόν ενδιαφέρον, συνεπεία του 
οποίου διασώθηκαν τα έπιπλα και τα βιβλία της Βιβλιοθήκης. 

462.  Η Δημοτική Βιβλιοθήκη είχε διαλυθή από τους Ιταλούς το 1942 στην Κατοχή.
463.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθή-

κης», ό.π., σ. 207-259.
464.  Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 12864/1278/23.12.1952 του υπουργού Εθνικής Παι-

δείας.
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προσωρινή διεύθυνση της Βιβλιοθήκης «άνευ απομακρύνσεως από των 
κυρίων καθηκόντων του»465 και φυσικά χωρίς μισθό, βοήθημα ή επιμί-
σθιο. Ένθερμος υποστηρικτής της όλης ιδέας και συμπαραστάτης του 
Π. Γ. Ροντογιάννη υπήρξε τότε ο σπουδαίος ποιμενάρχης Λευκάδος και 
Ιθάκης, μητροπολίτης Δωρόθεος Παλλαδινός.466 Εξαιρετική, όμως, βοή-
θεια στην πολλή δύσκολη και σύνθετη κατάσταση που ανέλαβε ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης, βρήκε στο πρόσωπο του άξιου διδασκάλου Τιμολέοντος 
Μεσσήνη, που προσφέρθηκε εθελοντικά να τον βοηθήση στην πραγμά-
τωση του μεγάλου αυτού έργου.

Μεταξύ των σοβαρών προβλημάτων που η Διεύθυνση της Βιβλιοθή-
κης αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να καταστήση τη Βιβλιοθήκη 
κεντρικό πνευματικό ίδρυμα της Λευκάδος, ήταν και η εξεύρεση πό-
ρων. Υπέρ των σκοπών της ενισχύσεως της Βιβλιοθήκης η Διεύθυνσή 
της οργάνωσε στη Λευκάδα, το 1953 και το 1954, σειρά ομιλιών, 9 και 
4 αντίστοιχα, τις οποίες παρακολούθησαν περί τους συνολικά 3.000 
ακροατές. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης ενημερώνει με μια πρώτη αναφορά του 
(«Έκθεσις Α΄») στις 28 Ιουλίου 1953 σχετικώς το Υπουργείο Παιδείας, 
«Περί της δημιουργηθείσης εν Λευκάδι πνευματικής κινήσεως μέσω της 
Δημοσίας Βιβλιοθήκης το 1953»467 και με δεύτερη αναφορά («Έκθεσις 
Β΄») στις 20 Ιανουαρίου 1955, στα πεπραγμένα του έτους 1954. Απα-
ντώντας με έγγραφό του ο υπουργός Κ. Καλλίας468 εκφράζει στον Π. 
Γ. Ροντογιάννη τα συγχαρητήριά του για τη γενομένη εργασία ταξινο-
μήσεως των βιβλίων της Βιβλιοθήκης και την οργάνωση των διαλέξεων 

465.  Στη συνάντηση, όμως, που είχε ο Π. Γ. Ροντογιάννης, πριν τον διορισμό του, 
χωρίς απολαβές, στη διεύθυνση της υπό σύστασης Βιβλιοθήκης με τον υπουργό Κ. Καλ-
λία, παρουσία του Διευθυντή Γραμμάτων Γ. Κορνούτου, είχε αποφασισθή οι πρόσθετες 
ώρες εργασίας του πρώτου στη Βιβλιοθήκη να αφαιρούνται από τις ώρες διδασκαλίας 
του στο Γυμνάσιο. Βλ. σχετικώς Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό της σύστασης της 
τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης», ό.π., σ. 210-211. Είναι άγνωστο αν υπέκρυπτε κάτι η 
σημαντική αυτή διαφοροποίηση των συμπεφωνημένων. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, πάντως, 
ανέλαβε χωρίς μεμψιμοιρίες, όπως στη συνέχεια έκανε και ο Τ. Μεσσήνης, το βαρύτατο 
φορτίο της οργανώσεως της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Λευκάδος μέχρι την ολοκλήρωσή της.

466.  Βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Ιστορία της νήσου Λευκάδος, Εταιρεία Λευκαδικών 
Μελετών, Αθήνα 2006 (ανατύπωση με συμπληρώσεις και διορθώσεις του συγγραφέα), 
τ. Β΄, σ. 819-820.

467.  Βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης», ό.π., σ. 213-215.

468.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 79639/1312 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, με ημερο-
μηνία 30.9.1953. 
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για το κοινό, που όπως αναφέρει «[...] συνετέλεσαν εις την δημιουργίαν 
αξιολόγου πνευματικής κινήσεως εν Λευκάδι [...]». 

Ακολουθεί εκ μέρους της Διευθύνσεως της υπό ίδρυση Δημόσιας Βι-
βλιοθήκης σειρά επιτυχών ενεργειών προς εξασφάλιση των βασικών για 
τον σκοπό αυτόν προϋποθέσεων: την εύρεση πρωτίστως του οικήμα-
τος469 για την εγκατάστασή της (εκεί που και σήμερα φιλοξενείται), και 
παράλληλα τη συγκέντρωση σε αυτόν τον χώρο των διασωθέντων βιβλίων 
της παλαιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης, την εξεύρεση ή/και αγορά νέων 
βιβλίων και την ταξινόμησή τους, καθώς και τη διάσωση ή/και αγορά 
των στοιχειωδώς απαραιτήτων επίπλων. Άξιο υπομνήσεως είναι ότι ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης πέτυχε να δωρηθούν στην υπό ίδρυση βιβλιοθήκη 
εκατοντάδες νέα βιβλία από παλαιές του τόπου ιδιωτικές βιβλιοθήκες, 
έτσι που σύντομα διέθετε περί τις 10.0000 τόμους βιβλία470 και αμέσως 
άρχισε από τον ίδιο και τον Τ. Μεσσήνη η καθημερινή 3ωρη ή 4ωρη 
(συνήθως 6-9 μ.μ.) λειτουργία της βιβλιοθήκης, που έγινε το κέντρο της 
πνευματικής κινήσεως του τόπου. 

Ειδικώς για τη δημιουργία του Μουσείου Μεταβυζαντινών Αντικειμέ-
νων, που είναι παιδί της ενασχολήσεως του Π. Γ. Ροντογιάννη με τη 
χριστιανική τέχνη της Λευκάδος, θυμίζουμε πως σκοπό είχε τη διάσωση 
των φορητών εικόνων που κινδύνευαν στις εκκλησίες της πόλεως και των 
χωριών του νησιού. Την ίδια περίοδο ο Π. Γ. Ροντογιάννης προσπαθεί να 
σώση και τις τοιχογραφίες της Οδηγήτριας. Το αποτέλεσμα των ενεργειών 
αυτών ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1956, τότε που ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης εγκατέλειψε με μετάθεση το νησί: η Δημοσία Βιβλιοθήκη και το 
Μουσείο Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης αποτε-
λούσαν πλέον δύο σπουδαία πολιτισμικά αποκτήματα της Λευκάδος,471

469.  Το οίκημα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και αγοράσθηκε για να στεγάση 
την Οικονομική Εφορία και το Δημόσιο Ταμείο Λευκάδος. Ως οίκημα ήταν το καταλλη-
λότερο στη Λευκάδα για τον σκοπό της στεγάσεως της Δημοσίας Βιβλιοθήκης και του 
Μουσείου, συνάμα δε και το χαρακτηριστικότερο της λευκαδίας αρχιτεκτονικής. Κατά 
τον Π. Γ. Ροντογιάννη, όπως αναφέρει στο βιογραφικό υπόμνημα του 1966 (CV1), το 
περιστατικό (δηλαδή η αλλαγή προσανατολισμού στη χρήση του οικήματος αυτού) «[...] 
Ίσως είναι άνευ προηγουμένου και ίσως μείνη και ανεπανάληπτον». Συμπληρώνει δε με 
την εκτίμηση πως «[...] Ούτω και τα Ιδρύματα λαμπρώς εστεγάσθησαν και το οίκημα 
εσώθη εκ της απειλούσης αυτό καταστροφής ή παραμορφώσεως». 

470.  Βλ. το χειρόγραφο σχέδιο αναφοράς του Π. Γ. Ροντογιάννη (υπάρχει στο αρ-
χείο του) προς τον πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ Αθηνών, με ημερομηνία 25.2.67.

471.  Ο αναγνώστης που επιθυμεί να γνωρίση τη βήμα προς βήμα προσπάθεια του 
Π. Γ. Ροντογιάννη για την ίδρυση (σχεδόν αποκλειστικώς με δικές του ενέργειες) αυτών 
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Στις 13 Ιουλίου 1953 η Επιτροπή Συντονισμού του Φεστιβάλ Λευ-
καδίων Ποιητών εξέλεξε στο Δημαρχείο τον Π. Γ. Ροντογιάννη, παρι-
σταμένων του δημάρχου και του νομάρχη Λευκάδος, πρόεδρο της Φι-
λολογικής και Καλλιτεχνικής Επιτροπής,472 με σκοπό να συγκαλέση την 
Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν για την προπαρασκευή και εφαρ-
μογή του σχετικού προγράμματος. Το Φεστιβάλ αυτό εντασσόταν στις 
επονομαζόμενες «Καλλιτεχνικές και Τουριστικές Εορτές» στη Λευκά-
δα και επρόκειτο να πραγματοποιηθή ένα περίπου μήνα αργότερα, και 
συγκεκριμένα στο διάστημα 18-24 Αυγούστου 1953. Το Φεστιβάλ και 
οι Εορτές αυτές λόγω των μεγάλων σεισμών στην Κεφαλληνία και στη 
Ζάκυνθο, που χτύπησαν και τη Λευκάδα, τελικώς ματαιώθηκαν.473 Ένα 
μήνα αργότερα (31 Αυγούστου 1953) ο Π. Γ. Ροντογιάννης κλήθηκε474 
από τη Νομαρχία Λευκάδος να αντικαταστήση, στον χρόνο της απου-
σίας του, τον ευρισκόμενο σε αναρρωτική άδεια διευθυντή του Αρχειο-
φυλακείου Λευκάδος Γεώργιο Παρίση. 

Κατά τη διάρκεια των ετών 1952 και 1954 ο Π. Γ. Ροντογιάννης επα-
ναξιολογήθηκε στο Γυμνάσιο Λευκάδος από μη κατονομαζόμενους στα 
έγγραφα του αρχείου γενικούς επιθεωρητές. Άγνωστα είναι τα αντικεί-
μενα στα οποία αξιολογήθηκε, όπως και οι εκθέσεις των επιθεωρητών. 
Γνωστές είναι μόνον οι συνολικές επιδόσεις του: 23½ και 22½, αντίστοιχα. 
Δεν γνωρίζουμε γιατί ο ιδιαιτέρως σχολαστικός Π. Γ. Ροντογιάννης δεν 
καταχώρισε λεπτομέρειες των αξιολογήσεων αυτών στο αρχείο του. Ένα 
άλλο ερώτημα είναι τι συνέβη και, ενώ με την πρώτη επίδοση ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης φαίνεται να βελτιώνεται ικανοποιητικά, δείχνει με τη δεύτερη 
βαθμολογία να πισωγυρίζη στο προ πενταετίας επίπεδό του, χάνοντας 
ένα βαθμό. Ο ίδιος ο αξιολογούμενος δεν σχολιάζει αυτές τις σημαντικές 
για τη σταδιοδρομία του επιδόσεις και δεν φαίνεται να αλληλογραφή με 
τους επιθεωρητές του, όπως έκαμε παλαιότερα. Ως εκ τούτου εικάζουμε 
πως και οι παραπάνω επιδόσεις των επιθεωρητών ήταν μάλλον δίκαιες 
και αντικειμενικές, και ο Π. Γ. Ροντογιάννης έμεινε ίσως ικανοποιημένος. 

των σπουδαίων δημιουργημάτων των ετών 1952-1956 και 1962-1966 αντίστοιχα, μπορεί 
να ανατρέξει στη σχετική εργασία του, «Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης», ό.π., σ. 207-259.

472.  Μέλη της αναφερόμενης Επιτροπής εξελέγησαν οι: Θεοδόσιος Μουστοξύδης, 
Χαράλαμπος Περδικάρης, Πανταζής Κοντομίχης, Νίκανδρος Κουκουλιώτης, Σπυρίδων 
Φίλιππας και Ιωάννης Αθηνιώτης.

473.  Δ. Π. Φατούρου, Η ζωή μου, ό.π., σ. 150.
474.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7703/31.8.1953 έγγραφό της.
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Στις 17 Φεβρουαρίου 1953 ο Π. Γ. Ροντογιάννης γίνεται αποδέκτης 
ιδιόχειρης επιστολής του Ναυπάκτιου στην καταγωγή, άρτι αποχωρή-
σαντος τέως νομάρχου Λευκάδος Κωνσταντίνου Μπλέρη,475 πρώην εφέ-
τη. Στην επιστολή του ο Μπλέρης αναφέρει: «Διά μίαν ακόμη φοράν, 
και ας ευχηθώμεν να μη είναι η τελευταία, δεχθήτε την έκφρασιν της 
βαθυτάτης εκτιμήσεώς μου προς Υμάς, ως εκπαιδευτικόν λειτουργόν, 
ως επιστήμονα, ως άνθρωπον και ως φίλον». Ο Π. Γ. Ροντογιάννης σε 
αποχαιρετιστήρια ομιλία του πριν την αναχώρηση από τη Λευκάδα του 
Κ. Μπλέρη, τόνισε στην αρχή του λόγου του πως «[...] η συνεργασία 
προς σκοπούς ευγενικούς δημιουργεί και ευγενικούς δεσμούς [...]», 
και κάνοντας αναφορά, στην κατάληξη του λογυδρίου του, στο κοπιώ-
δες έργο του εκπαιδευτικού, τόνισε πως ο τελευταίος για να επιτύχη 
στην αποστολή του πρέπει να συγκεντρώνη «[...] πολλάς αρετάς και 
δεξιότητας, φυσικάς και επικτήτους, διά να αντέχη και διά να επιτύχη: 
μόρφωσιν διά να μορφώση, ήθος διά να ηθικοποιήση, φρόνησιν διά να 

475.  Ο εφέτης Κωνσταντίνος Μπλέρης (1915-1987) διετέλεσε νομάρχης Ξάνθης, Λευ-
κάδος και Ηλείας και προσωρινός δήμαρχος Πατρέων (1974-1975). Ο Κ. Μπλέρης χαρα-
κτηρίζεται ως «εξαίρετος δικαστικός (εφέτης)» (βλ. Γ. Π. Περδικάρης, Ορφεύς Λευκάδος, 
ό.π., σ. 56). 

Εικ. 89-90. 24.2.1953. Αριστερά αποκριάτικη συντροφιά καθηγητών στον 
κινηματογράφο «Πάνθεον». Διακρίνονται από αριστερά οι: Νίκος Σταμα-
τέλλος, Φεβρωνία-Νίτσα Παπαδάκη, Γεώργιος Καββαδάς, Π. Γ. Ροντογιάν-
νης και Γεράσιμος Κατωπόδης, του Γυμνασίου Λευκάδος. Δεξιά το ζεύγος 
Πάνος και Αλίκη Ροντογιάννη στην ίδια εκδήλωση. 
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φρονηματίση, συγκίνησιν διά να εξανθρωπίση, πίστιν διά να ενθουσιάση 
και δύναμιν σωματικήν διά να σηκώνη όλ’ αυτό και άλλο πνευματικόν 
βάρος, αλλά και αντοχήν ψυχικήν διά να πίη ενίοτε και πικρίας». Ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης είχε εποικοδομητική συνεργασία με αυτόν τον προο-
δευτικό νομάρχη Λευκάδος. Το πλήρες κείμενο της αποχαιρετιστήριας 
ομιλίας του Π. Γ. Ροντογιάννη έχει ως εξής: 

Η μικρή αυτή σημερινή εκδήλωση επί τη προόψει της αναχωρήσεώς 
σας κατακλείει μίαν επί έτει συνεργασίαν και έρχεται να εκφράση 
της πολυτρόπου εκείνης συνεργασίας την ουσίαν αυτήν που απέ
μεινεν μετά το πέρας της. Διότι η συνεργασία προς ευγενείς σκο
πούς δημιουργεί και ευγενείς δεσμούς ως αυτοί που μας συνδέουν 
μαζί σας και αυτή τη στιγμή μας συγκεντρώνουν και μας δίνουν 
την ευκαιρία κατά τρόπον απλούν και απέριττον, αλλά μέσα εις 
μίαν θερμήν ατμόσφαιραν (και φιλικήν) να σας αποχαιρετήσωμε μ’ 
ένα θερμό σφίξιμο του χεριού και με την θερμήν ευχήν μας να πάτε 
στο καλό και να διατηρήσετε την υγείαν σας, ψυχικήν, πνευματι
κήν και σωματικήν, ώστε να επιτύχετε και εις την νέαν σας θέσιν 
την οποίαν η Πολιτεία επαξίως σας ενεπιστεύθη. Διότι δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι κατά την διάρκειαν της συνεργασίας μας, χάρις 
βεβαίως και εις τους κόπους των υφισταμένων σας εκπαιδευτι
κών, αλλά και χάρις εις την ιδικήν σας υψηλήν περί καθήκοντος 
και ευσυνειδησίας αντίληψιν, αιρομένην ενίοτε ως την σφαίραν του 
απολύτου, τα σχολεία της περιφερείας μας ειργάσθησαν κατά τρό
πον εξαιρέτως ικανοποιητικόν και συμφώνως προς της Πολιτείας 
τας αξιώσεις. Και είναι η κρίσις ημών, των υφ’ υμών κριθέντων, 
και αληθής και δικαία και αποτελεί των κόπων σας την δικαίωσιν. 
Η κόπωσις βεβαίως φέρει ενίοτε την μεμψιμοιρίαν, όταν η κόπω
σις μένει ενίοτε ως το μόνον υπόλοιπον προς είσπραξιν. Και του 
εκπαιδευτικού η εργασία είναι κοπιωδεστάτη και ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να συγκεντρώνη πολλάς αρετάς και δεξιότητας, φυσικάς 
και επικτήτους, διά να αντέχη και διά να επιτύχη: μόρφωσιν διά να 
μορφώση, ήθος διά να ηθικοποιήση, φρόνημα διά να φρονηματίση, 
συγκίνησιν διά να εξανθρωπίση, πίστιν διά να ενθουσιάση, δύναμιν 
σωματικήν διά να σηκώνη όλ’ αυτό και άλλο πνευματικόν βάρος, 
αλλά και αντοχήν ψυχικήν διά να πίη ενίοτε και πικρίας.

Στις 14 Ιανουαρίου 1954 ο Π. Γ. Ροντογιάννης ορίζεται ταμίας τριμε-
λούς επιτροπής για τη διαχείριση ποσού, περίπου 15.000.000 δρχ., για 
τη συμπλήρωση της επισκευής του διδακτηρίου του διτάξιου Δημοτικού 
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σχολείου του χωριού των Τσουκαλάδων.476 Λίγους μήνες αργό τε ρα, και 
συγκεκριμένα στις 14 Σεπτεμβρίου 1954, απεβίωσε από καρκί νο του 
στομάχου η μητέρα του Νικολέττα, σε ηλικία 73 ετών, και ετάφη όπι-
σθεν του ιερού της Παναγίας στους Τσουκαλάδες. Ο σχετικά πρόωρος 
θάνατός της συνδέεται πιθανόν με τον αδόκητο θάνατο του νεώτερου 
γιου της, του Σπύρου, το 1943. Η μελαγχολία, ως εκ της απώλειας αυ-
τής, ήταν το στοιχείο που εμφιλοχώρησε στην κατά τα άλλα υγιή ώς τότε 
βαβά του γράφοντος.477 Αυτή υπήρξε για τον Π. Γ. Ροντογιάννη η δεύτε-
ρη κατά σειρά απώλεια μελών της οικογένειάς του, που ως τότε βίωσε.

Το απόγευμα των Χριστουγέννων του έτους 1954 πραγματοποιού-
νται τα εγκαίνια εκθέσεως ζωγραφικής και φωτογραφίας478 στο σπίτι 
του Σπυρ. Βλαντή (όπου είναι σήμερα το ξενοδοχείο Αγία Μαύρα).479 
Την εκδήλωση οργανώνει ο «Ορφεύς». Στα εγκαίνια, μεταξύ άλλων, 
παρέστησαν ο νομαρχών Κ. Πάλλιος και ο δήμαρχος Δ. Γιαννουλά-
τος. Ο πρόεδρος του «Ορφέως», καθηγητής Π. Γ. Ροντογιάννης, μίλησε 
στους παρευρεθέντες λέγοντας τα εξής:

476.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80/14.1.1954 απόφαση του γενικού επιθεωρητή Ιωάν-
νη Κ. Σταματέλου της Δ΄ Περιφερείας Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς. 

477.  Ο γράφων εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στη βαβά του, Νικολέττα, για 
την πράξη της να τον καλύψη με το σώμα της, ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι κατά τον με-
γάλο σεισμό του 1948, στο σπίτι μας στο χωριό (Τσουκαλάδες). Έτσι, τον προστάτευσε 
από τα απάσβεστα του τραμέτζου που έπεσαν, σώζοντας το τρίχρονο τότε νήπιο. Μια 
αληθινά σωτήρια πράξη αυτοθυσίας εκ μέρους της.

478.  Η έκθεση αυτή ζωγραφικής είναι ίσως από τις πρώτες ομαδικές που οργανώθη-
καν στη Λευκάδα. Ο «Ορφεύς» για την εκδήλωση ετοίμασε ειδικό πρόγραμμα και σώ-
ζε ται ένα αντίγραφό του στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη. Φέρει ζωγραφισμένο με το 
χέρι στο σκληρό εξώφυλλό του τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΙΣ Ορφεύς ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ» και γιρ-
λάντα χριστουγεννιάτικη στο επάνω μέρος του, ενώ περιέχει δακτυλογραφημένο κατά-
λο γο των έργων ζωγραφικής και φωτογραφίας. Οι εκθέτες ζωγράφοι ήταν οι: Βασίλειος 
Σίδερης (αποθανών) με 11 έργα που του ανήκαν, Δήμος Μαλακάσης με 27 έργα, Πάνος 
Ευαγ. Χαλικιάς με 3 έργα, Θεμιστοκλής Καρφάκης (χωρικός) με 6 έργα, Μάριος Σπυρ. 
Σίδερης με 9 έργα (τα δύο του ανήκαν), Ουρανία Γαζή-Αρβανίτη με 18 έργα, ιατρός 
Νίκανδρος Κουκουλιώτης με 14 έργα (υπέρ Ορφέως), Λίτσα Αριστ. Σταύρου με 9 έργα, 
Κωνσταντίνος Κατσής με 13 έργα, Λεωνίδας Σίδερης με 4 έργα και Θεοφάνης Φίλιππας 
με 2 έργα. Οι εκθέτες φωτογράφοι ήταν οι: Νικόλαος Παν. Κατωπόδης με 5 φωτο-
γραφίες (υπέρ Ορφέως), Χριστόδουλος Κων. Φατούρος με 6 φωτογραφίες, Νικόλαος 
Νικάνδρου Κουκουλιώτης με 11 φωτογραφίες, Έντυ Ηλιόπουλος με 4 φωτογραφίες και 
διάφοροι ανώνυμοι με 13 ακόμη φωτογραφίες. 

479.  Για την εν λόγω εκδήλωση βλ. την αναλυτική περιγραφή στο φ. 131 της 7.1.1955 
της τοπικής εφημερίδας Λευκάς, σ. 1 και 2. 
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Με την συντελουμένην σήμερα των ψυχών ανάτασιν, ως εκ του 
χαρμοσύνου διά την χριστιανωσύνην γεγονότος της του Χριστού 
γεννήσεως, και ο «Ορφεύς» συνεπής με τους εκ του καταστατικού 
του σκοπούς, επιχειρεί εν τη λαμπρά ταύτη ημέρα εν τω μέτρω 
των δυνατοτήτων του και μέσω της υψηλής ανθρωπίνης ενεργείας, 
μέσω της τέχνης, της ζωγραφικής αυτήν τη φοράν, να επιτύχη μιαν 
άλλου είδους ανάτασιν της πολλαπλώς και πολυειδώς χειμαζομένης 
ανθρωπίνης ψυχής. Και χαίρει ιδιαιτέρως το Συμβούλιον του ομίλου 
ότι εν περιβάλλοντι καταλλήλω και ενώπιον αυτής ταύτης της προ
σπαθείας του έχει την ευκαιρίαν να ευχηθή εις πάντας Υμάς την 
χριστιανικήν ευχήν «Καλά Χριστούγεννα». Γνωστόν τυγχάνει ότι το 
νεώτερον Ελληνικόν πνεύμα και η αντίληψις της ζωής, είναι αποτέ
λεσμα του λαμπρού συγκερασμού της αρχαίας ελληνικής σκέψεως, 
της επί του ωραίου θεμελιούσης την ζωήν, και του χριστιανισμού, 
του επί της αγάπης θεμελιούντος. Προσπάθειες ωσάν την σημερινήν 
και τας παρομοίας άλλας του «Ορφέως», παρά τας ενίων σοφών 
και εις την πραγματικότητα προσηρμοσμένας ιδέας ότι είναι ρομα
ντισμοί άνευ αξίας διά την τόσο πρακτική σημερινή μας ζωή, καθ’ 
όσον ουδέν κέρδος προσφέρουν υλικόν, «δε δίνουν ψωμί» κατά τον 
σοφόν λόγον, και είναι αργόσχολων ίσως δουλειές, ανάξιες προσο
χής διά την εποχήν μας, εποχήν της μπίζινας και της ατομικής βόμ
βας, προσπάθειες λέγω ωσάν αυτήν ακριβώς, είναι τώρα περισσό
τερον αναγκαίες, απαραίτητες ακριβώς επειδή η ζωή μας είναι οίας 
λογής είναι, γιατί συντελούν και βοηθούν να επιτευχθή κάποια ισορ
ρόπηση μεταξύ της απολύτου διανοητικότητος: του εγκεφαλισμού 
και της ψυχικής ζωής του ανθρώπου, μεταξύ εγκεφάλου και ψυχής 
της καταπληγωμένης και πικραμένης ψυχής, που ωσάν το περίφη
μο Αλμπατρός του ποιητή σέρνει τα φτερά κατάχαμα, και έγινε το 
παίγνιο της παχυλής αμαθείας και της φουσκωμένης κοιλιάς, που 
κοντεύει σήμερα να γίνη αν δεν έγινε δι’ όλους το επίκεντρο των 
ενδιαφερόντων μας. Διά τον λόγον λοιπόν αυτόν προσπάθειαι ως η 
παρούσα, αίτινες αναπτερώνουν την ψυχήν, αξίζουν των νοημονε
στέρων και πνευματικωτέρων την ενίσχυσιν οπωσδήποτε και όσων 
δήποτε. Τοιαύτη σήμερον ενίσχυσις είναι και η συμπαράστασις πά
ντων Υμών, όσοι όντες εκλεκτοί και κλητοί παρίστασθε και τιμάτε τα 
εγκαίνια της εκθέσεως ταύτης. Διόπερ και το Διοικητικόν Συμβούλι
ον του ομίλου εκφράζει εις Υμάς τας απείρους ευχαριστίας του και 
παρακαλεί, όπως βοηθήτε και εις το μέλλον τας προσπαθείας του, 
όπως και πάντοτε μέχρι σήμερον επράττατε, διότι όλαι του σωμα
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τείου αι ποικίλαι και γνωσταί προσπάθειαι εις το αυτό αποβλέπουν, 
εις την ηθικοπνευματικήν ανάτασιν και εις την καλωσύνεψιν της 
ανθρωπίνης ψυχής, εν τω στενώ βεβαίως χώρω της ημετέρας περιο
χής, και εν συνεργασία ή εν παραλλήλω συνεργεία και μεθ’ όλων 
των άλλων ιδρυμάτων, εκκλησίας και σχολείου και σωματείων, άτι
να τους αυτούς επιδιώκουν ευγενείς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. 
Ευχαριστούμεν πάντας Υμάς και πάντας τους ευγενείς εκείνους, 
οίτινες και όσον βοηθούν την προσπάθειάν μας. Σήμερον δε ιδιαι
τέρως τους ευγενείς ερασιτέχνας καλλιτέχνας συμπολίτες μας και 
ξένους αγαπώντας τον τόπον μας, όσοι προθύμως διά των έργων 
των μετέχοντες της παρούσης εκθέσεως, εκδηλώνουν την ευγέ νειαν 
και καλωσύνην της ψυχής των, αίτινες μόνον εν τη συνεργασία εκ
δηλούνται. Διότι πρώτον στοιχείον ευγενούς ψυχής είναι η έλλειψις 
του ψυχοφθόρου εγωϊσμού, συνήθους χαρακτηριστικού των κου
φονίων μηδαμινοτήτων. Ονοματοκαλούντες έκαστον των σημερινών 
εκθετών ευχαριστούμεν την Κυρίαν ΓαζήΑλβανίτη και την κ. Λί
τσαν ΣκληρούΣταύρου, τον μακαρίτην Βασίλειον Σίδερην, τους 
κ.κ. Λεων. Σίδερην, Νικόδ. Κουκουλιώτην, όστις και υπέρ του ομί
λου διαθέτει τα εκ της πωλήσεως των έργων του εισπραχθησόμενα, 
Κ. Κατσήν, Δήμον Μαλακάσην, Μάριον Σίδερην, Θεμιστοκλή Καρ
φάκην, Παναγ. Χαλικιάν, Θέμον Φίλιππαν, Νικόλαον Κατωπόδην, 
Έντυ Ηλιόπουλον, παραχωρήσαντες ευγενώς τας φωτογραφίας 
των εις τον όμιλον, Χριστόδ. Φατούρον, Νικόλ. Κουκουλιώτην. Με 
τας ευλογίας του Σ/μιωτάτου Μητροπολίτου ημών, ας αιτούμεθα, η 
έκθεσις αύτη ανοίγεται διά το κοινόν της πόλεώς μας. 25.12.1954. 

Στις 15 Φεβρουαρίου 1955 διορίζεται480 αναπληρωματικό μέλος του 
ΠΥΣΣΕ του Νομού Λευκάδος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1956. Στις 9 Μαΐου 
1955 ο Π. Γ. Ροντογιάννης εκλέγεται τακτικό μέλος της Επιτροπής 
Διοικήσεως του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων481 και στις 25 Μαΐου 
1955 διορίζεται482 πραγματογνώμων από τον ανακριτή πλημμελειοδι-

480.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14237/20.1.1955 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, που κοινοποιείται στον Π. Γ. Ροντογιάννη με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2/15.2.1955 έγγραφο του ΠΥΣΣΕ Νομού Λευκάδος.

481.  Τοπικός Προσκοπικός Σύνδεσμος Λευκάδος. Η νέα ΕΔ, όπως μας πληροφορεί 
έγγραφο του δημάρχου Λευκάδος Ιωάννη Μελά, θα συνερχόταν σε σώμα στις 26.6.1955 
στο Δημαρχείο Λευκάδος. 

482.  Βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 83/25.51955 σχετικής αποφάσεως. 
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κών Λευκάδος σε μια περίπτωση κατηγορίας «επί πλαστογραφία».483 
Τρεις μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 1955, την ίδια χρονιά που αρ-
χίζει στην Αθήνα το Φεστιβάλ Αθηνών, πραγματοποιούνται για πρώτη 
φορά στη Λευκάδα, και με επιτυχία, οι Γιορτές Λόγου και Τέχνης, που 
θα εξελιχθούν στη συνέχεια σε σπουδαίο για το νησί πολιτιστικό θεσμό 
και θα πραγματοποιούνται έκτοτε με τη μορφή αυτή ανελλιπώς τον 
ίδιο πάντα μήνα. Την οργάνωσή τους ανέλαβε ο Σύλλογος Λευκαδίων 
Αθηνών, με πρόεδρο και ψυχή των εκδηλώσεων αυτών τον Αντώνη Τζε-
βελέκη, φίλο του Π. Γ. Ροντογιάννη. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, όπως ήταν 
αναμενόμενο, δραστηριοποιείται ποικιλότροπα υποστηρίζοντας αυτήν 
τη σημαντική και φιλόδοξη προσπάθεια. Ο ίδιος, πλην άλλων, ήταν 
και ομιλητής με θέμα «Η ζωγραφική στη Λευκάδα από τον καιρό των 
Βενετσάνων ώς τις αρχές του 20ού αιώνα».484 Στις 16 Αυγούστου 1955 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης δίνει και άλλη ομιλία στο Φρούριο της Λευκάδος 
με θέμα «Ιστορικαί Σημειώσεις» και την επόμενη ημέρα νέα ομιλία 
με θέμα «Εκκλησίαι και Μοναστήρια».485 Με ιδιόχειρη επιστολή που 
εστάλη στις 28 Αυγούστου 1955, μετά την ολοκλήρωση των Γιορτών, ο 
Τζεβελέκης τον ευχαριστεί: «[...] διά τας μεγάλας σου και τας άλλας 
ενεργείας σου και συμβολή σου στην επιτυχία των εκδηλώσεών μας, 
επιφυλάσσομαι και διά του Συλλόγου μόλις μαζευτούν οι υπόλοιποι 
σύμβουλοί μου να σου απευθύνομε τας ευχαριστίας του Συλλόγου ολο-
κλήρου». Ο Σύλλογος Λευκαδίων την επομένη χρονιά θα οργανώση, στις 
13-23 Αυγούστου 1956, και πάλι τις Γιορτές Λόγου και Τέχνης. Στον 
Δήμο Λευκάδος έγινε συζήτηση, στις 20 Ιουλίου 1956, της Οργανωτικής 
Επιτροπής με θέμα την αφιέρωση των Γιορτών αυτών στον Λευκάδιο 
Ιωάννη Ζαμπέλιο, επί τη ευκαιρία των 100 χρόνων από τον θάνατό του. 
Ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετέχει στις συζητήσεις αυτές της Επιτροπής, 
κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως, με ημερομηνία 15 Ιουλίου 1956, του 
δημάρχου Λευκάδος Ι. Μελά.486 Στη διάρκεια των Γιορτών, και συγκε-

483.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης διορίσθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 83/25.5.1955) από-
φαση του Ανακριτού, μαζί με τον καθηγητή Ξενοφ. Περδικάρη πραγματογνώμων στην 
κατά του Στεφάνου Γράψα κατηγορία επί πλαστογραφία. 

484.  Π. Κοψιδά-Βρεττού, 50 χρόνια Γιορτές Λόγου και Τέχνης στη Λευκάδα 1955
2005, έκδοση του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδος, Ιωάννινα 2005, σ. 33. Το χει-
ρόγραφο της ομιλίας του Π. Γ. Ροντογιάννη βρίσκεται στο αρχείο του. Δεν γνωρίζουμε 
όμως σε ποια ημέρα των Γιορτών δόθηκε η ομιλία αυτή.

485.  Δ. Π. Φατούρου, Η ζωή μου, ό.π., σ.159. 
486.  Αρχείο Π. Γ. Ροντογιάννη.
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κριμένα στις 18 Αυγούστου, δίνει διάλεξη στη Μαδουρή με θέμα «Περί 
επιδράσεως του τοπίου στο έργο του ποιητού [Α. Βαλαωρίτου]»,487 ενώ 
λειτουργεί και ως ξεναγός προσκεκλημένων και επισκεπτών. 

Το 1955 επισκέπτεται τη Λευκάδα και ο Ηλίας Βενέζης. Τον Σε-
πτέμβριο του ιδίου έτους δημοσιεύει στη στήλη «Φιλολογικά Σημειώ-
ματα» του Βήματος, υπό τον τίτλο «Λευκάδα» και σε συνέχειες (6, 
13, 20 και 27 Σεπτεμβρίου 1955) τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του 
αυτό στη Λευκάδα. Ξεναγός του στις εκκλησίες του νησιού είναι ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης. Γράφει γι’ αυτόν στο δεύτερο σημείωμα, με υπότιτλο 
«Ο Θεός στη Λευκάδα»: «Ο καθηγητής κ. Ροντογιάννης, ένας εξαίρετος 
άνθρωπος, εξαίρετος επιστήμων και νησιώτης σωστός, που έχει μέσα 
του το πάθος του νησιού του [...]». Τον Απρίλιο του 1955 δέχεται με 
έγγραφο,488 ως μέλος της Επιτροπής Ξεναγήσεως των εκδρομέων του 
Πάσχα, τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του δημάρχου Λευκάδος Ι. 
Μελά «[...] διά τον απολύτως επιτυχή τρόπον μετά του οποίου εφέρατε 
εις πέρας την αποστολήν σας, καταδείξαντες ούτω και εξυψώσαντες 
το πνεύμα φιλοξενίας του προηγμένου Λαού μας». Το θέρος της ίδιας 
χρονιάς ο Π. Γ. Ροντογιάννης εκδήλωσε υποτροπή της δισκοπάθειας 
και αυτή ήταν η δεύτερη σοβαρή κρίση που τον ταλάνισε την περίοδο 
που περιγράφουμε, με αμφοτερόπλευρη τώρα έντονη ισχιαλγία που τον 
καθήλωσε για ένα περίπου μήνα στο κρεβάτι.489 

Στις 27 Απριλίου 1955 αιτείται490 από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμ-
βούλιο Μέσης Εκπαιδεύσεως (ΚΥΣΜΕ) τη μετάθεσή του σε Γυμνάσιο 
των Αθηνών. Προβάλλει λόγους υγείας του ιδίου (τη δισκοπάθεια που 
τον ταλαιπωρεί από μακρού και θα τον ταλαιπωρή για χρόνια) και την 
ανάγκη να μπορέση να χρησιμοποιήση τις βιβλιοθήκες των Αθηνών, με 
σκοπό όπως γράφει «[...] να ολοκληρώσω ή συμπληρώσω σειράν επι-
στημονικών εργασιών –ών τινες ίσως γενικωτέρου ενδιαφέροντος– τας 
οποίας διά βραχέων εν συνημμένη εκθέσει αναφέρω».

487.  Επειδή το περιεχόμενο αυτής της τελευταίας ομιλίας του Π. Γ. Ροντογιάννη 
έχει ενσωματωθή σε άλλη σχετική κατοπινή ομιλία του, κρίναμε σκόπιμο το ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρον και αδημοσίευτο κείμενό του με τίτλο «Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης» να το 
παραθέσουμε ολόκληρο στο Παράρτημα.

488.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 968/26.4.1955 έγγραφο του Δήμου Λευκάδος.
489.  Βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6818/16.7.1955 αποφάσεως της Νομαρχίας Λευκά-

δος εγκρίνεται στον Π. Γ. Ροντογιάννη αναρρωτική άδεια 30 ημερών.
490.  Δακτυλογραφημένο αντίγραφο της αιτήσεώς του αυτής βρίσκεται στο αρχείο 

του Π. Γ. Ροντογιάννη.
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Το πρόβλημα των βιβλιογραφικών πηγών, που αντιμετώπιζε από το 
1947 ώς τότε ο Π. Γ. Ροντογιάννης, λόγο για τον οποίο αιτείται τη μετά-
θεσή του στην Αθήνα, υπήρξε διαρκώς γι’ αυτόν, όπως συμβαίνει και σε 
κάθε άλλον ερευνητή, ένα σοβαρό πρόβλημα. Την αγωνία του εκφράζει 
ακόμη και στην αλληλογραφία του, όπως αποκαλύπτει παράκληση του 
Π. Γ. Ροντογιάννη σε επιστολή που βρίσκεται στο αρχείο του, με ημερο-
μηνία 13.10.1964 και αποδέκτη τον Σπύρο Ασδραχά, που ετοιμάζεται να 
φύγη για το Παρίσι, στην οποία του γράφει «[...] Αν έχης κάτι καινούργιο 
για τη Λευκάδα από κάνα νεώτερο βιβλίο, και μπορής πληροφόρησέ με». 

Λίγο πριν την αναχώρησή του από το νησί, στις 22 Μαΐου 1956, 
ο τότε νομάρχης Λευκάδος Κ. Πάλλιος απευθύνεται με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 186 έγγραφό του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων συνηγορώντας για την εκ μέρους του Υπουργείου αυτού έκφρα-
ση προς τον Π. Γ. Ροντογιάννη της ηθικής αμοιβής της ευαρέσκειας 
«[...] διά την εξαίρετον και επιμελή εν τω καθ’ ημάς Νομώ δράσιν του». 

Το πλήρες έγγραφο του έντιμου, κορυφαίου διοικητικού παράγοντα 
του νησιού, Κ. Πάλλιου προς το Υπουργείο Παιδείας, Δ/νση Μέσης Εκ-
παιδεύσεως, που έχει ήδη δημοσιευθή,491 αντιγράφουμε και εδώ επειδή 
δίνει αντικειμενικά την εικόνα της πολύ σημαντικής την περίοδο αυτή 
δράσεως του Π. Γ. Ροντογιάννη στη Λευκάδα:

Εχόμενοι πεποιθήσεων, ότι υπό της Πολιτείας δέον ιδιαιτέρως να 
τονίζωνται και ηθικώς να αμοίβωνται όλα τα όργανα αυτής άτινα 
διά πράξεων επαινετών κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των 
και ιδία πέραν αυτών, λαμβάνομεν την τιμήν να αναφέρωμεν τα 
κατωτέρω, περί της εν γένει δράσεως του Φιλολόγου καθηγητού 
του ενταύθα Γυμνασίου κ. Πάνου Ροντογιάννη.

Διορισθείς διά της υπ’ αριθμ. 124864/1278 της 23 Δ/βρίου 
1952 προσωρινός Διευθυντής της «Δημοσίας Βιβλιοθήκης Λευκά
δος» άνευ απομακρύνσεως από των κυρίων καθηκόντων του κα
τόρθωσε διά κοπιώδους και πολυμήνου προσπαθείας να ανασυν
θέση τα κατακερματισμένα και είς τινα αποθήκην από δεκαετίας 
ερριμένα και σηπόμενα βιβλία της πρώην «Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Λευκάδος», να ταξινομήση ταύτα δεόντως και να δημιουργήση 
Δημοσίαν Βιβλιοθήκην λειτουργούσαν έκτοτε ανελλιπώς με την 
διεύθυνσιν του ιδίου.

491.  Βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης», ό.π., σ. 220-222.
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Συντοχρόνως ο αυτός καθηγητής διά των ενεργειών του επέ
τυχεν ώστε να εισαχθούν εις την Δημοσίαν Βιβλιοθήκην Λευκάδος 
ως δωρεά εκατοντάδες νέα βιβλία προερχόμενα εκ παλαιοτέρων 
ιδιωτικών βιβλιοθηκών του τόπου, αίτινες εγκαταλελειμμέναι διε
λύοντο και εχάνοντο.

Ακολούθως εν τη προσπαθεία του να θέση την Δημ. Βιβλιοθή
κην εις το κέντρον της πνευματικής κινήσεως του τόπου οργανώ
νει κατ’ έτος εις το ενταύθα κινηματοθέατρον δημοσίας διαλέξεις 
με ομιλητάς εκ των εγκριτωτέρων ανθρώπων των γραμμάτων του 
τόπου και τον ίδιον.

Εν τέλει διά των φιλικών του ενεργειών και επεμβάσεων συνε
τέλεσεν ώστε να παραχωρηθή ο άνω όροφος της λαμπράς πα
λαιάς οικοδομής της Τραπέζης Εθνικής Αθηνών εις την Δημοσίαν 
Βιβλιοθήκην και τοιουτοτρόπως να εύρη το πνευματικόν τούτο 
ίδρυμα μόνιμον και αξιοπρεπή στέγην όπου και ήδη λειτουργεί.

Ο αυτός καθηγητής διετέλεσε συγχρόνως και επί τετραετίαν 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσικοφιλολογικού Ομί
λου της Λευκάδος «Ορφεύς» και επί διετίαν περίπου και μέχρι 
του Σ/βρίου 1955 Πρόεδρος του αυτού Συμβουλίου συντελέσας 
τα μέγιστα και επί του ομίλου τούτου και της μουσικής σχολής 
του την διατήρησιν και εις την ενδυνάμωσιν της καλλιτεχνικής κι
νήσεως εις την πόλιν της Λευκάδος διά των ποικίλων τού ως άνω 
ομίλου δημοσίων εμφανίσεων.

Συνεχίζων ο καθηγητής Ροντογιάννης την δημοσίαν και εξωσχο
λικήν του ταύτην δράσιν κατώρθωσε, υπερνικήσας παντοία εμπό
δια και τυχών της ηθικής συμπαραστάσεως του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Δωροθέου, να συγκε
ντρώση υπέρ τα εκατόν έργα μεταβυζαντινής τέχνης εκ των άνευ 
ουδεμιάς χρήσεως κατακειμένων εν τοις εκκλησίαις της πόλεως 
και της νήσου και άνευ ουδεμιάς επισήμου χρηματικής ενισχύσε
ως, να θέση τας βάσεις ενός Μουσείου Μεταβυζαντινής Τέχνης 
και μικροτεχνίας, όπερ εστέγασεν προσωρινώς εις δύο αιθούσας 
της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Λευκάδος δημιουργήσας ούτω έν νέον 
πνευματικόν λίαν ενδιαφέρον ίδρυμα διά τον τόπον, όπερ ενι
σχυόμενον δύναται να αποβή μεγίστης αξίας και σημασίας ιδία 
μετά τας εκ των σεισμών του 1953 σχετικάς καταστροφάς εις τας 
άλλας νήσους του Ιονίου.

Προς τούτοις μελετήσας ο αυτός παραλλήλως όπου το εν Λευ κάδι 
υπάρχον πλούσιον Αγιογραφικόν υλικόν ρίχνει δι’ εκτενούς σχετι
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κής εργασίας του πλήρες φως εις ένα τομέα της ιστορίας και της 
τέχνης της Επτανήσου, όπου μέχρι τούδε επεκράτει πλήρης άγνοια.

Επειδή αι ανωτέρω πράξεις και ενέργειαί του ως είρηται δέον 
ιδιαιτέρως να εξαρθώσι, λαμβάνομεν και αύθις την τιμήν να πα
ρακαλέσωμεν όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσητε διά την απονομήν 
εις τούτον της ηθικής αμοιβής της ευαρεσκείας, διά την εξαίρετον 
και επιμελή εν τω καθ’ ημάς Νομώ δράσιν του.–

Ο Νομαρχών
Κοινοποίησις Κ. ΠΑΛΛΙΟΣ
κ. Επιθεωρητήν Μέσης Εκπαιδεύσεως
Ιωάννινα

Το Υπουργείο ζήτησε επί του θέματος με την υπ’ αριθμ. 49/17.7.1956 
πράξη του τη γνώμη του γενικού επιθεωρητή Σταύρου Κοκκινάκη για τη 
δράση του Π. Γ. Ροντογιάννη. Ο τελευταίος απάντησε εγγράφως ανα-
φέροντας ότι «[...] τον καθηγητή τούτον θεωρούμε εκ των μάλλον δια-
κεκριμένων εκπαιδευτικών. Ούτος εκτός του κυρίου του έργου σημει-
ώνει και μεγάλην κοινωνικήν δράσιν διά της διοργανώσεως της δημοσ. 
βιβλιο θήκης, της συμμετοχής του εις τον μουσικοφιλολογικόν όμιλον “Ο 
Ορφεύς”, το σώμα Προσκόπων, εις διαλέξεις μορφωτικάς. Επιπροσθέ-
τως ενδιαφέρεται διά το ιστορ[ικόν], λαογραφικόν και αρχαιολογικόν 
της νήσου υλικόν, όπερ μεθ’ υπομονής και μεθοδικώς συλλέγει».492 

Κατά τα έτη 1955 και 1956 επανακρίνεται. Αξιολογητής του είναι 
τώ ρα ο γενικός επιθεωρητής Σταύρος Κοκκινάκης της Θ΄ Περιφερείας 
(Ιω αννίνων) της Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως και οι επι-
δό σεις του 23 και 23¾, αντίστοιχα. Δεν διαθέτουμε τις εκθέσεις αξιο λο-
γή σεως των δύο αυτών επιθεωρήσεών του και ως εκ τούτου δεν γνωρί-
ζουμε τα αντικείμενα στα οποία αξιολογήθηκε, τα σχόλια και τους χα-
ρακτηρισμούς που διετύπωσε ο επιθεωρητής για τον Π. Γ. Ροντογιάννη. 
Εντούτοις, συγκρίνοντας τις τελευταίες αυτές βαθμολογίες με τις δύο 
αμέσως προηγούμενες του Π. Γ. Ροντογιάννη σημειώνουμε μια σχετικά 
μικρή περαιτέρω βελτίωση. Αναφορικώς, πάντως, με τις αξιολογήσεις αυ-
τές διαθέτουμε (απαντητική) αλληλογραφία και σχόλια του κρινόμενου.

492.  Σε ιδιόχειρο αχρονολόγητο σημείωμά του επί του φωτοτυπημένου σχεδίου 
απαντήσεως του γενικού επιθεωρητή ο Π. Γ. Ροντογιάννης σημειώνει: «[...] μολονότι το 
έγγραφο του Γενικού στάλθηκε, αναφέρθηκε ως εισερχόμενο δε βρέθηκε στο φάκελο» 
και καταλήγει «[...] Αλλά τίποτε δεν έγινε [έκφραση ευαρέσκειας στον ίδιο]».
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Ο γενικός επιθεωρητής Σ. Κοκκινάκης σε απαντητική του επιστο-
λή (6.10.1956) σε προηγηθείσα –άγνωστη σε μας– επιστολή του Π. 
Γ. Ροντογιάννη δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες.493 Αποκαλύπτει τη 
ση μαντική βελτίωση του Π. Γ. Ροντογιάννη το 1956, συγκριτικά με το 
1949, σε ό,τι αφορά στην επιστημονική και διδακτική του ικανότητα. 
Εν τούτοις, σε ιδιόχειρο σημείωμά του πάνω στην επιστολή του Κοκκι-
νά κη ο Π. Γ. Ροντογιάννης γράφει: «Του παραπονέθηκα με γράμμα 
μου. Όλοι οι καθηγητές ξαφνικά τότε βρέθηκαν το λιγότερο με βαθμό 
24!! για να πάρουν το βαθμό του Βοηθού Γυμνασιάρχη πλην εμού!!». 
Το ύφος της επιστολής και τα σχόλιά του είναι ενδεικτικά πως η αξιο-
λόγηση του Κοκκινάκη κάθε άλλο παρά δίκαιη και αντικειμενική ήταν. 
Ο επιθεωρητής γνώριζε πολύ καλά, όπως είδαμε, όχι μόνο την περί 
την εκπαίδευση ικανότητά του, καθώς τον χαρακτήριζε ο ίδιος «εκ 
των μάλλον διακεκριμένων εκπαιδευτικών», αλλά και τις όντως εκπλη-
κτικές εξωσχολικές δράσεις του. Γράφει, όμως, στο γράμμα του «[...] 
είχα υπ’ όψιν μου ότι θα επιλεγώσι διά τούτον [τον βαθμό του Βοηθού 
Γυμνασιάρχου] οι έχοντες βαθμόν τουλάχιστον 23 [...]», αλλά οι άλλοι 
πήραν (από τον ίδιο επιθεωρητή) βαθμό 24 και άνω. Είναι άγνωστο αν 
η αξιολόγηση του Κοκκινάκη ήταν κατευθυνόμενη από το Υπουργείο 
Παιδείας. Το εν λόγω Υπουργείο, όπως είδαμε, γνώριζε καλά τον Π. Γ. 
Ροντογιάννη και το έργο του για τη σύσταση της Δημοσίας Βιβλιοθήκης 
Λευκάδος, αφού ο υπουργός Παιδείας Κ. Καλλίας τον είχε διορίσει 
διευθυντή της το 1952, ενώ το 1953 τον συνεχάρη για το έργο του. 
Εντούτοις, στο Υπουργείο Παιδείας είδαμε ότι η υπηρεσιακή έκθεση 
του Κοκκινάκη για τον Π. Γ. Ροντογιάννη, ενώ κατεγράφη ως εισερ-

493.  Η επιστολή έχει ως εξής: «Αγαπητέ κ. Ροντογιάννη. Το παράπονό σου, αν είναι 
όπως σου είπαν, είναι εύλογον. Οι υπολογισμοί μου όμως και οι χαρακτηρισμοί τους 
οποίους σου έδωκα εις την τελευταίαν μου έκθεσιν βγάζουν γενικόν βαθμόν 23¾. Η προ-
ηγούμενη του 1954 πρέπει να βγάζη 22½. Τώρα κάμε και συ τον λογαριασμόν. Νομίζω 
ότι ξεπερνά ο Μ.Ο. το 23. Εκτός εάν οι κ.κ. Σύμβουλοι έχουν άλλον τρόπον βαθμολογίας. 
Θα σε παρακαλέσω να πας εις το Υπουργείον και να τους θέσης υπ’ όψιν τας απόψεις 
μου και να τους προσθέσης ότι σε θεωρώ λίαν ικανόν για τον βαθμόν του Βοηθού Γυμνα-
σιάρχου και είχα υπ’ όψιν μου ότι θα επιλεγείτε διά τούτον οι έχοντες βαθμόν τουλάχι-
στον 23 και διά τούτο σου έδωκα τους χαρακτηρισμούς ους παραθέτω κατωτέρω μετά 
της βαθμολογίας, ων λαμβάνω υπ’ όψιν οσάκις πρόκειται να δώσω χαρακτηρισμόν τινά. 
Χαρακτηρισμοί της τελευταίας εκθέσεως: [επιστημονικώς] Λ. Ικανός=4½, [διδακτικώς] Λ. 
Ικανός=4½, [διοικητικώς] Λ. Δεξιός=5, Λ. Ευσυνείδητος=5, Λ. Αξιοπρεπής και Επωφε-
λής=4¾. Σύνολον 23¾+22½ της προηγουμένης του 1954 εκθέσεως. Άλλην βεβαίως έκθεσιν, 
χωρίς να σε επιθεωρήσω δεν μπορώ να κάμω. Με αγάπην (υπογραφή)».
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χομένη, ουδέποτε βρέθηκε στον φάκελο του εκπαιδευτικού, προφανώς 
γιατί κάπου αλλού καταχωνιάστηκε ή σκοπίμως αφαιρέθηκε από τον 
φάκελό του. Ούτε, βεβαίως, το Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε τότε 
το σχετικό και ανέξοδο αίτημα του νομάρχη Λευκάδος Κ. Πάλλιου για 
έκφραση ευαρεσκείας στον Π. Γ. Ροντογιάννη, που αποτελούσε μια 
στοιχειώδη ηθική ανταμοιβή για τη δράση του. Προφανώς, ό,τι έγινε 
στο Υπουργείο Παιδείας επί του θέματος έγινε από μη γνωστό σε εμάς 
παράγοντα του ίδιου Υπουργείου, χωρίς, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, 
ο υπουργός Παιδείας να γνώριζε και να ενέκρινε τα όσα συνέβησαν.

Στις 26 Μαρτίου 1956 η Νομαρχία Λευκάδος αποφασίζει494 τη σύ-
σταση Νομαρχιακού Συμβουλίου Εξωσχολικής Σωματικής Αγωγής και 
ορίζει τον Π. Γ. Ροντογιάννη αναπληρωματικό μέλος του. Αυτός ήταν 
και ο τελευταίος ορισμός του ως μέλους επιτροπής στη Λευκάδα, αφού 
λίγες εβδομάδες αργότερα μετατέθηκε στην Αθήνα. 

Ένα δυσάρεστο συμβάν, μια καταγγελία στον γυμνασιάρχη του θεο-
λόγου καθηγητή του Γυμνασίου Λευκάδος, Θεόδωρου Θερμού, ήρθε να 
δημιουργήση μια αδικαιολόγητη αναστάτωση στον κόσμο του Γυμνα-
σίου, μετά την πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής με λεωφορεία, 
στις 2 Ιουνίου 1956, 150 περίπου μαθητών των τριών ανωτέρων τάξε-
ων στην περιοχή του Σύβρου Λευκάδος. Τους μαθητές συνώδευαν 5 
καθηγητές, οι Π. Γ. Ροντογιάννης, Ν. Σταματέλλος, Ε. Κοντοπρίας, Π. 
Κοντομίχης και Ε. Φίλιππα (Εικ. 91-96). 

Σύμφωνα με την καταγγελία, κάποιοι μαθητές κάπνισαν και κάποιοι 
χόρεψαν ευρωπαϊκούς χορούς. Του θέματος επελήφθη και η Θ΄ Περιφέ-
ρεια Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως, που διεξήγαγε ανα-
κρίσεις. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης κατέθεσε 6σέλιδη (!) λεπτομερή έκθεση 
πεπραγμένων495 στον γενικό επιθεωρητή, ο οποίος απεφάνθη εγγρά-
φως496 επί του εν λόγω θέματος ως εξής: «Γνωρίζομεν υμίν ότι, επειδή εκ 
των διενεργηθέντων497 [sic] ανακρίσεων απεδείχθη ότι μέγας εδημιουρ-

494.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1330/26.3.1956 απόφασή της που υπογράφει ο νο-
μαρχών Λευκάδος Κ. Πάλλιος.

495.  Σχέδιο της υπογεγραμμένης από τον Π. Γ. Ροντογιάννη χειρογράφου εκθέσεως 
που βρίσκεται στο αρχείο του και φέρει ημερομηνία 19.6.1956. Δεν κρίνουμε σκόπιμο 
για το ανόητο αυτό συμβάν να καταχωρίσουμε το σχέδιο αυτό στο Παράρτημα.

496.  Βλ. σχετικώς το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3578/26.11.56 έγγραφο της Θ΄ Γενικής Επι-
θεωρήσεως προς τους άνω αναφερόμενους καθηγητές.

497.  Ο φιλόλογος αυτός και γενικός επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως Σ. Κοκκι-
νάκης ήταν αξιολογητής του Π. Γ. Ροντογιάννη!
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Εικ. 91-96 (σ. 245-247). Από την 
εκδρομή μα θητών της Η΄ τάξεως 
του Γυμνασίου Λευκάδος στις 2 
Ιουνίου 1956. Διακρίνονται τρεις 
από τους συνοδούς καθηγητές. 
Ήταν η τελευταία εκδρομή του 
Π. Γ. Ροντογιάννη με το Γυμνά-
σιο Λευκάδος πριν τη μετάθεσή 
του στην Αθήνα. Όμορφες και 
αλησμόνητες στιγμές με πολλούς 
αγαπητούς μαθητές του.
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γήθη θόρυβος εκ συμβάντων αναποτρέπτων κατά τας γενομένας εκδρο-
μάς διότι ούτε οι καθηγηταί είναι δυνατόν να ευρίσκωνται πανταχού 
παρόντες, ούτε πάντες οι μαθηταί πειθαρχώσι, επειδή αι σημειωθείσαι 
σποραδικαί παρεκτροπαί (κάπνισμα), άσματα ακατάλληλα, χοροί ευ-
ρωπαϊκοί εγένοντο εν απουσία και αγνοία των καθηγητών, διά της υπ’ 
αριθμ. 85/24.11.56 πράξεως ημών απαλλάσσομεν υμάς πάσης κατηγο-
ρίας και συνιστώμεν όπως εις το εξής η εποπτεία γίνηται αυστηροτέρα 
προς αποφυγήν έστω και των σποραδικών παρεκτροπών δυναμένων να 
δώσωσι λαβήν εις σχόλια δυσμενή. Ο Γεν. Επιθεωρητής Σ. Κοκκινάκης». 
Δικαιολογημένη υπήρξε και η αντίδραση του Π. Γ. Ροντογιάννη για το 
ως άνω συμβάν, όπως ο ίδιος σε χειρόγραφο σημείωμά του έγραψε, 
άγνωστο πότε, στο περιθώριο του ανωτέρω εγγράφου της Γενικής Επι-
θεωρήσεως: «Μας είχε καταγγείλει ο νεοδιορισμένος “θεολόγος” Θεό-
δωρος Θερμός, τέως μαθητής μας, ότι δεν εποπτεύσαμε καλά τα παιδιά 
σε μια εκδρομή και αυτά χόρεψαν ευρωπαϊκούς χορούς και μερικά κά-
πνισαν. Ουδέν αξιόλογο είχε συμβή. Ήταν ο άνθρωπος γελοίος και ήθελε 
ν’ ακουστή [...]. Είχε ξεσηκώσει τις παραθρησκευτικές οργανώσεις!». 

Στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης του έτους 1956, δεύτερη χρονιά ορ-
γανώσεώς τους ο Π. Γ. Ροντογιάννης είχε πλην άλλων και την ξενάγη-
ση των προσκεκλημένων-επισκεπτών των Γιορτών.498 Τέλη Αυγούστου 
1956 ο Π. Γ. Ροντογιάννης εγκαταλείπει τη Λευκάδα και μετατίθεται 
στο Γυμνάσιο Αιγάλεω των Αθηνών.499

Ως κατακλείδα στην α΄ λευκαδιακή εκπαιδευτική περίοδο του Π. Γ. 
Ροντογιάννη θεωρούμε ενδιαφέρουσα την επιστολή ενός Λευκαδίου, του 
Αναστ. Αθανίτη, προς τον Π. Γ. Ροντογιάννη, με ημερομηνία 27.3.1956. 
Ο Αθανίτης αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1955 από το Γυμνάσιο Λευκάδος 
και ήταν μαθητής του Π. Γ. Ροντογιάννη.500 Όταν έγραψε την επιστολή 
αυτή, σπούδαζε και εργαζόταν παράλληλα στο Denver του Colorado 
των ΗΠΑ. Η επιστολή αυτή αποκαλύπτει το μέγεθος της απηχήσεως 
που είχε η διδασκαλία του Π. Γ. Ροντογιάννη στους μαθητές του και 

498.  Π. Κοψιδά-Βρεττού, 50 χρόνια Γιορτές Λόγου και Τέχνης στη Λευκάδα, ό.π., 
σ. 35.

499.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθή-
κης», ό.π., σ. 223.

500.  Οι απόφοιτοι του 1955 από το Γυμνάσιο Λευκάδος πραγματοποίησαν, τον 
Μάρτιο του 1993, συνάντηση σε ταβέρνα του Χαλανδρίου με προσκεκλημένο τον Π. Γ. 
Ροντογιάννη. Η συνάντηση αυτή, που ήταν και η τελευταία που είχε με παλαιούς μαθη-
τές του, έμεινε αξέχαστη στη μνήμη του. 
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της χρησιμότητος των διδαχών του στις ψυχές τους. Το γράμμα έχει ως 
εξής: «Σεβαστέ μου καθηγητά κ. Ροντογιάννη, Σας χαιρετώ. Αυτήν την 
στιγμήν κ. Πάνο που σας γράφω ευρίσκομαι μακρυά σας, μακρυά από 
την γενέτειράν μας Πατρίδα την μικρή Λευκάδα που τόσα χρόνια μ’ είχε 
στην αγκαλιά της. Ίσως απορείτε πώς σας γράφω, Εν τούτοις όμως έχω 
υποχρέωσιν διότι επί τόσα χρόνια πάντα μου εδίδατε τόσες συμβουλές 
όπως και όλων των άλλων μαθητών, οι οποίες στέκονται σαν φωτεινοί 
φάροι εις την ζωήν μου και την προφυλάσσουν από τους υφάλους που 
υπάρχουν εδώ κι εκεί. Πάντα οπουδήποτε παρουσιασθή εμπόδιον, το 
μυαλό μου έρχεται στα λόγια που τόσα χρόνια μας ελέγατε και που τότε 
μας εφαίνοντο ότι δεν έχουν καμία αξία γιατί ακόμη δεν είχαμε βγη 
έξω στην κοινωνία, δεν είχαμε γνωρίσει την κοινωνική ζωή από κοντά, 
τώρα όμως βλέπω πολύ καλά την μεγίστην των αξίαν και σας ευχαρι-
στώ θερμότατα και πάντα θα έχω στο μυαλό τα καλά σας λόγια [...]».

Πολλούς μαθητές είχε την περίοδο αυτή ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο Γυμνά-
σιο της Λευκάδος και αρκετοί υπήρξαν οι πρώην μαθητές του τότε που κα-

Εικ. 97. Άγιος Ιωάννης Λευκάδος, 4.6.1956. Εκδρομή ομάδας τελειοφοίτων 
μαθητριών του Γυμνασίου Λευκάδος με τους καθηγητές τους Π. Γ. Ροντογιάν-
νη και Αριστείδη Κατωπόδη. Η φωτογραφία αυτή είναι η τελευταία του 
εκπαιδευτικού μας κατά την α΄ λευκαδιακή του περίοδο.
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τέθεσαν, μεταθανατίως, τις μνήμες τους για τον παλιό τους δάσκαλο. Στα-
χυολογώντας, παραθέτουμε ενδεικτικώς τι κατέθεσαν οι μαθητές γι’ αυτόν.

Ο ιδιαιτέρως αγαπητός μαθητής του και μετέπειτα βουλευτής Λευ-
κάδος, ιατρός Ευάγγελος Βλασσόπουλος,501 γράφει με ανυπόκριτο θαυ-
μασμό: «Αλλά πάνω από όλα και πρώτα απ’ όλα ο Πάνος Ροντογιάννης 
υπήρξε δάσκαλος. Μεγάλος δάσκαλος και παιδαγωγός. Από τα δικά 
του μαγικά χέρια ξεκίνησαν κι από τη δική του φωτισμένη διδασκαλία 
μετάλαβαν πλήθος μαθητές του, που τίμησαν και τιμούν τη Λευκάδα, 
που διέπρεψαν και διαπρέπουν κι έξω κι εδώ. Είχα την τύχη να γνω-
ρίσω τον Πάνο Ροντογιάννη σαν μαθητής στα δίσεκτα χρόνια λίγο μετά 
το πενήντα. Ήταν τότε που όλα τα σκίαζε η φοβέρα, τότε που έπρεπε 
ο δάσκαλος να διακατέχεται από περισσή φροντίδα και να συμμορφού-
ται προς τας υποδείξεις. Αυτή τη δύσκολη εποχή ο Πάνος Ροντογιάννης 
έδειξε τη μεγαλοσύνη του δασκάλου και τη σοφία του παιδαγωγού. 
Τότε μας κάλυψε κάτω από τις φτερούγες τής απ’ όλους αναγνωρισμέ-
νης πλέον πνευματικής του αυθεντίας και μας έμαθε γράμματα. Μας 
έμαθε γλώσσα, μας εισήγαγε στην αρχαία Ελληνική Γραμματεία και μας 
δίδαξε την αληθινή ιστορία. [...] Αυτήν την εποχή μας έμαθε να σκεπτό-
μαστε, να συγκρίνουμε και να κρίνουμε. Μας έμαθε ν’ απορρίπτουμε τ’ 
άπεπτα περιττώματα της κατευθυνόμενης και στρατευμένης παιδείας. 
Θυμάμαι τη διδασκαλία του. Άλλοτε ήρεμη κι άλλοτε φουρτουνιασμένη 
θάλασσα. Θυμάμαι το λόγο του. Στέρεος, πυκνός, κοφτός, διεισδυτικός. 
Τρυπάνι στο μυαλό και την καρδιά. Θυμάμαι τις λέξεις. Λαξευμένες, 
διαλεγμένες, υπερβαρικές. Γροθιά στο στομάχι και στη ραστώνη του 
μυαλού. Θυμάμαι τα μάτια του. Άλλοτε φως, πάντα φωτιά...». 

Ένας άλλος, ο φιλόλογος καθηγητής και πρόεδρος της Εταιρείας Λευ-
καδικών Μελετών (1997-2000), ο Χρίστος Σολδάτος,502 που υπήρξε και 
αυτός αγαπητός μαθητής του Π. Γ. Ροντογιάννη κατέθεσε τα εξής για 
τον εκλιπόντα καθηγητή του στον επιμνημόσυνο λόγο του στις 2 Φεβρου-
αρίου 1997: «Υπήρξες απαράμιλλος και χαρισματικός δάσκαλος που ξυ-
πνούσες τη φλόγα της ζωής στις εφηβικές ψυχές των μαθητών σου και 
σαγήνευες και συνέπαιρνες τη φαντασία τους με το στέρεο και πειστικό 
διδακτικό σου λόγο» και «[...] αν θυμηθούμε πως σε δύσκολους καιρούς 
για την εκπαίδευση στην εποχή σου οι διδακτικές ώρες ήταν πάνω από 
30 και τα Σάββατα εργάσιμες μέρες κι αν αναλογιστούμε πόσο εξαντλη-

501.  Βλ. περιοδικό Νήρικος, αφιέρωμα «Πάνος Γ. Ροντογιάννης, ο σύγχρονος ιστο-
ρικός της Λευκάδας», Οκτώβριος 1997, σ. 4.

502.  Στο ίδιο, σ. 14. 
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τική ήταν η παρουσία του καθηγητή τότε στο σχολείο και στην κοινωνία 
και πόσο εξαντλητικό ήταν το έργο της έδρας, μπορούμε αδίστακτα να 
πούμε πως το έργο που άφησες ήταν τεράστιο, πως υπήρξες χαλκέντε-
ρος και για τη λευκαδίτικη πραγματικότητα ανεπανάληπτος».

Ο Λευκάδιος Ντίνος Σολδάτος, που υπήρξε μεταπολεμικά μαθητής 
του Π. Γ. Ροντογιάννη στο μεικτό Γυμνάσιο Λευκάδος, και αργότερα 
υφιστάμενός του καθηγητής Μαθηματικών στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρρένων 
Αθηνών, καταθέτει τη δική του μαρτυρία για την παρουσία του στο 
σχολείο και πώς δίδασκε στην τάξη: «Η παρουσία του στο Γυμνάσιο 
ήταν καταλυτική. Η παρουσία του στην τάξη ανατρεπτική. Καταλά-
βαινες πως εκφερόταν άλλης ποιότητας εκπαιδευτικός λόγος [...] με 
τη διδασκαλία του δημιουργούσε. Στη διδασκαλία του διέκρινε και 
παρουσίαζε το ουσιώδες. Στην ιστορία αναδείκνυε τα κύρια ιστορικά 
γεγονότα, ερμήνευε τη δημιουργία τους και επεσήμαινε τις επιπτώ-
σεις τους. Με αυτό τον τρόπο είχε τη δυνατότητα σε μισή διδακτική 
ώρα να παρουσιάζει με την άμεση συνεργασία των μαθητών (ανακε-
φαλαιώνοντας) ένα ολόκληρο έτος της Ελληνικής Επανάστασης ή σε 
μια διδακτική ώρα ολόκληρη την Ελληνική Επανάσταση. Αυτός μας 
έφερε σε επαφή με την ελληνική ποίηση που την αγαπήσαμε, έστω κι 
αν διαλέξαμε άλλους δρόμους. Αυτά ήταν κάπως άγνωστα πράγματα 
για την εποχή. Τι να πρωτοθυμηθώ: τον “Τάκη Πλούμα”; [...]. Τον θυ-
μάμαι... απάγγειλε, κόμπιασε και δάκρυσε και στην τάξη αστραπιαία 
απλώθηκε ο ψίθυρος: έχασε στην Αντίσταση τον αδελφό του που ήταν 
κι αυτός λεβέντης. Η διδασκαλία των αρχαίων κειμένων γινόταν με 
ανάλογο τρόπο. Σου έδινε την ουσία του αρχαίου λόγου με την επισή-
μανση των καίριων που είχαν κέντρο τον άνθρωπο. Αλλά ακόμα και 
στα βαρετά λατινικά κείμενα μαζί του καταλάβαινες ότι δεν ήταν μόνο 
ένα λεξιλόγιο και λίγη γραμματική. Αυτός έβρισκε τα διαμαντάκια 
τους και τα παρουσίαζε στους μαθητές. Αινειάδα: Fraguntur Remi, 
τρίζουν τα κουπιά. Παρήχηση του γράμματος ρ για να δείξη τον τριγ-
μό... όπως βλέπετε γεράσαμε και ο λόγος του ακόμα μένει. Πρέπει να 
τονίσω ότι το μάθημά του είχε και το χαρακτήρα σκηνικής δημιουργίας. 
Ήταν συγχρόνως με το μεγάλο δάσκαλο και μεγάλος ηθοποιός. Έτσι, το 
μάθημα εκτός των άλλων είχε παρουσία θεατρικής παράστασης, αλλά 
ο δάσκαλος δεν πρωταγωνιστούσε, δεν ήθελε τους μαθητές κομπάρ-
σους, τους ήθελε να συμμετέχουν ενεργά στην παράσταση. Ο δάσκαλος 
τα επιστράτευε όλα: πάθος, γνώση, φόρτιση, συγκίνηση, παρότρυνση, 
επιβράβευση, θαυμασμό και εν τέλει πετύχαινε τη μέθεξη. Με τέτοια 
διδασκαλία εύλογο ήταν στρατιά ολόκληρη άριστων μαθητών να στρα-
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φεί προς τις θεωρητικές επιστήμες παρ’ όλο το πνεύμα της εποχής που 
οδηγούσε τους καλούς μαθητές στις θετικές [...]. Είχε πάνω του κάτι το 
μαγικό. Όταν τον συναντούσες, γρήγορα καταλάβαινες ότι δεν πρόκει-
ται για συνηθισμένο άνθρωπο [...]».503 

Ο Λευκάδιος αρχιτέκτων Παναγιώτης Σάντας, μαθητής του Π. Γ. 
Ρο ντογιάννη στην Η΄ Γυμνασίου, δίνει και αυτός τη μαρτυρία504 του 
για τον εκπαιδευτικό δάσκαλό του: «Σαν εκπαιδευτικός, από όπου 
πέ ρασε, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσωπικότητάς του και 
όλοι οι μαθητές του μιλάνε με σεβασμό και αγάπη για τη διδαχή του. 
Ιδιαίτερα αποδοτική ήταν η πολύχρονη διδασκαλία του στο Γυμνάσιο 
Λευ κάδας. Εδίδαξε τα φιλολογικά μαθήματα και την ιστορία με τρόπο 
επαγωγό, με παρατηρήσεις εύστοχες, με κρίσεις, με συμπεράσματα 
και διδάγματα, που εζωντάνευαν το ενδιαφέρον και τη φιλομάθεια του 
μαθητή. Πλούσιους καρπούς έδωσε αυτή η διδασκαλία. Μαθητές του 
και πνευματικά του παιδιά υπήρξαν μια πλειάδα εξόχων φιλολόγων 
και ιστορικών και αρκετοί απ’ αυτούς ελάμπρυναν με τη διδασκαλία 
τους τις πανεπιστημιακές αίθουσες, όπως οι πρόωρα φευγάτοι από κο-
ντά μας Δέσποινα Κατηφόρη και Αριστόξενος Σκιαδάς, και άλλοι που 
συνεχίζουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου γνώση, όπως ο επιφανής 
πανεπιστημιακός Σπύρος Ασδραχάς. Μαθητές του επίσης υπήρξαν ο 
Ντίνος Σολδάτος, ο Κλεόβουλος Σκιαδάς, ο Δημήτρης Σκλαβενίτης, η 
Μύρτα Αχειμάστου, ο Χρίστος Σολδάτος και πολλοί άλλοι, που με τη 
διδασκαλία τους και τα συγγράμματά τους υπηρετούν έξοχα την κοι-
νωνία, είτε στην εκπαίδευση, είτε από άλλες υπεύθυνες θέσεις».

Η α΄ λευκαδιακή περίοδος για τον Π. Γ. Ροντογιάννη κλείνει στα 
μέσα του 1956 με την απομάκρυνσή του από το νησί. Η απουσία του, 
όμως, δεν μένει απαρατήρητη από την κοινωνία της Λευκάδος. Ο ευ-
αίσθητος φίλος του και επί σειρά ετών συνεργάτης σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στην πόλη της Λευκάδος, Γιάννης Αθηνιώτης (1914-1988), 
αξιολογεί με θαυμασμό το έργο του φίλου του εκπαιδευτικού και εκ-
φράζει το παράπονό του για το κενό στη μικρή κοινωνία του νησιού 
τους, που αφήνει ο Π. Γ. Ροντογιάννης πίσω του φεύγοντας:

...Και στάσου τώρα στο φίλο και συνεργάτη τον Πάνο Ροντογιάν νη.
Συνεργάτες και πότε; Σε ώρες νιότης όμορφης.
Με τον καθρέφτη της ζωής να σκοτεινιάζει

503.  Βλ. Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδος, ό.π., σ. 40-42.
504.  Βλ. Νήρικος, αφιέρωμα «Πάνος Γ. Ροντογιάννης», ό.π., σ. 7.
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στης λεύτερης ανάσας το χουχούλισμα.
Εσείς σκαφτιάδες, σπορέας εκείνος.
Αν κάρπιζε, ανάμεσα στα ζιζάνια κάνα τρίμμα,
γευόσαστε τ’ ολόζεστο το ζεστοφούρνι.
Ντύθηκε το ρούχο του ξενιτεμού.
Τάχατες αναλογίστηκε το τι κενό άφηνε πίσω του;
Έπρεπε να πέσουν τα γιοφύρια, να σταματήσουν τα πειράματα.
Δεν ήταν αρκετό στο Λευκαδίτη το φέγγος της ιστορικής δουλειάς του,
πες του το καθαρά: Σε θέλαμε κοντά μας.
“Ήσουν ζωή, ήσουν παλμός.
Σκόρπαγες δύναμη και φως”...505

Συνοψίζοντας, η α΄ λευκαδιακή περίοδος του Π. Γ. Ροντογιάννη υπήρ-
ξε η σχετικά μακρότερη και η πλέον δημιουργική εκπαιδευτική του 
περίοδος. Χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη προσαρμογή του στη νέα 
μετα-απελευθερωτική πραγματικότητα. Δεν θα αργήση να αναδειχθή 
σε διακεκριμένη εκπαιδευτική προσωπικότητα στο Γυμνάσιο Λευκά-
δος, συμβάλλοντας με το ειδικό του βάρος σημαντικά στην εξέλιξη 
του Γυμνασίου σε εξαιρετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επιβεβαιωτικές 
της επαγγελματικής του αποδόσεως οι καλές έως πολύ καλές αξιολο-
γήσεις των επιθεωρητών του. Εξαιρετική η απήχηση του φιλολογικού 
του λόγου στο μυαλό και στην ψυχή των μαθητών του. Γίνεται πρότυ-
πο φιλολόγου (και ιστορικού), που ακολουθούν μαθητές του, οι οποίοι 
στη συνέχεια θα γίνουν εξαιρετικές προσωπικότητες στον κλάδο αυτό. 
Συστηματική η αναδίφησή του στο Αρχειοφυλακείο Λευκάδος. Σχε-
διασμός των μεγάλων του ερευνών που αφορούν στην τοπική ιστορία 
της Λευκάδος. Ολοκληρώνεται η μονογραφία του Η χριστιανική τέχνη 
στη Λευκάδα, πραγματοποιούνται οι πρώτες του και σχετικές με το 
ίδιο θέμα επιστημονικές δημοσιεύσεις. Έντονη και η εξωσχολική του 
πα ρουσία και τα μεγάλα πολιτιστικά του επιτεύγματα: η ίδρυση de 
no vo και η λειτουργία της Δημοσίας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου 
Αντι κειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης Λευκάδος και 
σημαντική η συμβολή του στην ίδρυση της Εταιρείας Λευκαδικών Με-
λετών. Αναμφισβήτητα είναι η κορυφαία πνευματική προσωπικότητα 
της Λευκάδος. Έκδηλη η φιλοπατρία του μέσα και έξω από την αί-
θουσα διδασκαλίας. Θαρραλέα και υπεύθυνη εκδήλωση εκ μέρους του 
η με επίσημο λόγο του, στις 13 Φεβρουαρίου 1949 παρότρυνση των 

505.  Γ. Αθηνιώτη, Οδοιπορικό Λευκάδος, Λευκάδα 1989, σ. 70.
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συμπατριωτών του υπέρ της προστασίας της ακεραιότητας της Πατρί-
δος μας, του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας, των πολιτικών 
ελευθεριών των Ελλήνων και της διατηρήσεως του μοναδικού ελληνικού 
πολιτισμού, τότε που η Ελλάδα βρισκόταν σε θανάσιμο κίνδυνο εξ αι-
τίας της κομμουνιστικής ανταρσίας των ετών 1946-49. Ολοκληρώνεται 
η οικογενειακή του ευτυχία και παράλληλα θρηνεί τη σχετικά πρόωρη 
απώλεια της αγαπημένης του μητέρας. Το μοντέλο που χαρακτηρίζει 
τον Π. Γ. Ροντογιάννη την εν λόγω περίοδο είναι αυτό του ικανού φι-
λολόγου καθηγητή, του ένθερμου μελετητή και του υποσχόμενου ιστο-
ρικού της ιδιαίτερής του πατρίδας, του ιδρυτή-δημιουργού σπουδαίων 
πολιτιστικών κέντρων, του υποδειγματικού πατριώτη, του υπέρμαχου 
του δημοκρατικού πολιτεύματος Έλληνος πολίτη και του εμπνευσμένου 
ξεναγού. Αναζητεί νέους ορίζοντες για την υποστήριξη/ολοκλήρωση των 
επιστημονικών του ιστορικών μελετών και την έκδοση των φιλολογικών 
του κειμένων. Η Αττική θα τον υποδεχθή, στη συνέχεια, εξαιρετικά.

III. Η α΄ αττική περίοδος. Στο μεικτό Γυμνάσιο Χαλανδρίου
(19561961)

Το 1956 ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετατίθεται506 από το μεικτό Γυμνάσιο 
Λευ κάδος στο Γυμνάσιο Αιγάλεω, απ’ όπου αποσπάται αμέσως στο 
μεικτό Γυμνάσιο Χαλανδρίου, γυμνασιάρχης του οποίου είναι από το 
1951, ο εξαίρετος Λευκάδιος μαθηματικός Ιωάννης Σ. Παπαδάτος.507 
Οι δύο άνδρες υπήρξαν συνεργάτες και στενοί φίλοι από το Γυμνάσιο 

506.  Από το Γυμνάσιο Λευκάδος ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετατίθεται με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 17700/4.5.1956 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δ/νση Μέσης Εκπαιδεύσεως, 
Τμήμα Προσωπικού, στο Γυμνάσιο Αιγάλεω (ΦΕΚ 89, τ. Γ΄, 21.4.1956). Στις 8.1.1957 
προάγεται σε βοηθό γυμνασιάρχου (ΦΕΚ, τ. Γ΄, 29.12.1956). Ακολουθεί η απόσπασή του 
στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 362/20.9.1956 έγγραφο του ΠΥΣΜΕ 
Αθηνών.

507.  O γυμνασιάρχης Iωάννης Σ. Παπαδάτος (24.6.1903 – 17.2.1984) μετατέθηκε 
το 1951 από το Γυμνάσιο Αρρένων Αργοστολίου στο Γυμνάσιο Νικαίας Αθηνών και την 
ίδια χρονιά στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου [βλ. Ιωάννης Σπυρ. Παπαδάτος (19031984), 
Βιογραφικά – εργογραφία, ό.π., σ. 8]. Ο γράφων είχε καθηγητή του στο Γυμνάσιο Χα-
λαν  δρίου σ’ όλη τη γυμνασιακή του εκπαίδευση τον Ι. Σ. Παπαδάτο στη Γεωμετρία, 
Στε ρεομετρία, Τριγωνομετρία και Κοσμογραφία.
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Λευκάδος (1945-1949) και ώς τον θάνατο του δευτέρου, το 1984.508 Η 
αρχική απόσπαση του Π. Γ. Ροντογιάννη στο Χαλάνδρι γίνεται εν συ-
νεχεία μετάθεση.509 Όταν ο Π. Γ. Ροντογιάννης φθάνει στο Χαλάνδρι,510 
είναι πια 45 χρονών με δεκαεπτάχρονη πείρα στη Μέση Εκπαίδευση. 
Η άφιξή του στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου προαναγγέλλεται στο σχολείο 
από τον Ιωάννη Σ. Παπαδάτο: «Ένας σπουδαίος φιλόλογος έρχεται στο 
Γυμνάσιό μας!».511

Με την άφιξή του στην Αθήνα ο Π. Γ. Ροντογιάννης εγκαθίσταται με 
την οικογένειά του σε μονοκατοικία επί της οδού Προφήτου Ηλία, αρ. 
25, στο Χαλάνδρι, ιδιοκτησίας του ιατρού Θέμη Σκανδαλιάρη512 (Εικ. 
98). Εκεί θα παραμείνουν ώς το φθινόπωρο του 1958 και κατόπιν θα 
εγκατασταθούν, μόνιμα πλέον, στην επί της οδού Γρίβα 51 και Επιδαύ-
ρου ιδιόκτητης κατοικίας τους, πάντοτε στο Χαλάνδρι.

Το Γυμνάσιο Aρρένων και Θηλέων Χαλανδρίου,513 που στεγαζόταν 

508.  Έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση που έκαμε ο Ι. Σ. Παπαδάτος, κάποτε την πε-
ρίοδο 1956-61, στην Αλίκη Π. Ροντογιάννη: «Εμάς, τον Πάνο και μένα, μας κεντρώσανε 
για δασκάλους και έπιασε το κέντρωμα!». 

509.  Από το Γυμνάσιο του Αιγάλεω μετατέθηκε στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου διά του 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 178/10.5.1957 εγγράφου του ΠΥΣΜΕ Αθηνών (ΦΕΚ 62/16.4.1957). 
Λόγω συμπληρώσεως δεκαπενταετούς δημόσιας έμμισθης υπηρεσίας του χορηγήθηκε 
προσαύξηση 14% επί του βασικού μισθού, από 1.7.1957, διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2459/ 
10.9.1957 εγγράφου της Α΄ ΓΕΜΕ. Η προαγωγή του στον βαθμό του βοηθού γυμνασι-
άρχου ανεκλήθη διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 39101/6.4.1958 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 
38/26.2.1958), αλλά προήχθη στον βαθμό του βοηθού γυμνασιάρχου με τον αντίστοιχο 
μισθό από 1.1.1957, άνευ όμως δικαιώματος απολαβής αποδοχών για τον διαδραμό ντα 
χρόνο, διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 15486/4.2.1959 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 20/30.1. 
1959). Από 9.10.1959 του χορηγήθηκε προσαύξηση επί του βασικού μηνιαίου μισθού, λό-
γω συμπληρώσεως εικοσαετούς δημόσιας έμμισθης υπηρεσίας, διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 
69537/9.11.1959 εγγράφου της Δ/νσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Δ΄ Νομαρχίας Ατ-
τικής. Από 1.1.1960 του χορηγήθηκε προσαύξηση ίση προς το 10%, λόγω συμπληρώσε-
ως τριετούς ευδοκίμου υπηρεσίας στον βαθμό του βοηθού γυμνασιάρχου, διά του υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 968/16.4.1960 εγγράφου της ΚΒ΄ ΓΕΜΕ. 

510.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης την περίοδο 1956-58 διαμένει με την οικογένειά του σε 
ενοικιασμένη μονοκατοικία στην οδό Προφήτου Ηλία, αρ. 25, στο Χαλάνδρι Αττικής. 

511.  Όπως ενθυμείται η Τέτα Πλιάτσικα-Προβατά, μαθήτρια του Γυμνασίου Χα-
λανδρίου τότε.

512.  Ο γυναικολόγος-μαιευτήρας ιατρός Θ. Σκανδαλιάρης εργάσθηκε και στη Λευ-
κάδα τη δεκαετία του 1960.

513.  Στο Γυμνάσιο αυτό φοίτησε και ο γράφων, από το φθινόπωρο του 1956 (εγ-
γραφή στην Α΄ τάξη μετά από εισαγωγικές εξετάσεις) έως τον Ιούνιο του 1963, οπότε 
και αποφοίτησε με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Το Γυμνάσιο Χαλανδρίου ιδρύθηκε 
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τότε σε τέσσερεις ετοιμόρροπες αίθουσες, δύο στη μια πλευρά και δύο 
στην άλλη της πλατείας Δούρου στο Χαλάνδρι (Εικ. 99), εξυπηρετούσε 
πολλούς μαθητές του Χαλανδρίου και των γύρω περιοχών (Βριλησ σίων, 
Πεντέλης, Ψυχικού, Αμαρουσίου, Χολαργού, Αγίας Παρασκευής και Ελ-

στις 8.9.1941 ως Παράρτημα του 3ου Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών και του 2ου Γυμνα-
σίου Θηλέων Αθηνών, αλλά από το σχολικό έτος 1950-51 έγινε αυτόνομο και μάλιστα 
ανήκε σ’ αυτό το Γυμνασιακό Παράρτημα του Μαραθώνα (βλ. σχετικώς Η ιστορία του 
Γυμνασίου Χαλανδρίου μέσα από τις αναμνήσεις των αποφοίτων του, έκδοση του 
1ου Γυμνασίου Χαλανδρίου, Θέρος 2012). Από το σχολικό έτος 1959-60 οι τάξεις του 
αριθμούνταν ως εξής: Α, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Το σχολικό έτος 1957-58 στο Γυμνάσιο 
Χαλανδρίου υπηρετούσαν 11 φιλόλογοι (Κωνσταντίνα Α. Σκουπιώτου, Μάρκος Ι. Καλε-
ώδης, Παναγιώτης Σ. Μπελούσης, Π. Γ. Ροντογιάννης, Κλειώ Ε. Φθενάκη, Σταυρούλα Ι. 

Εικ. 98. Ιανουάριος 1958. Το ζεύγος Πάνου και Αλίκης Π. Ροντογιάννη και 
ο γράφων, μπροστά από την οικία της οδού Προφήτου Ηλία, αρ. 25, στο 
Χαλάνδρι. Πολύ σκεπτικοί όλοι τους. Τους λείπει η Λευκάδα!
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ληνορώσων). Παρά τις πρωτόγονες δε συνθήκες που επικρατούσαν τότε 
στην εκπαίδευση των μαθητών, και την ανεπάρκεια-αδιαφορία ορισμέ-
νων καθηγητών, μεγάλος ήταν ο αριθμός των αποφοίτων που συνέχισαν 
τις σπουδές τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πολλοί, γνωστοί 
σήμερα, άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών αποφοίτησαν απ’ αυτό 

Τσιλιβάκου, Φανή Ν. Πλαταρίδου, Αικατερίνη Ι. Σιδηροπούλου, Βασιλική Κ. Γεωργίου, 
Ιωάννης Σ. Νοτάρης, Ελένη Χ. Σαρατσιώτου), 2 θεολόγοι (Αθανάσιος Γ. Μακρής και 
Μαρία Σέργη-Καλογεροπούλου), 3 μαθηματικοί (Ιωάννης Σ. Παπαδάτος, Κωνσταντίνος 
Σ. Ατσαβές και Αντώνης Δ. Παπαγεωργίου), 1 φυσικός (Κλεισθένης Α. Σταματιάδης), 3 
των Γαλλικών (Δέσποινα Α. Σαγωνά, Σοφία Γ. Καριστιναίου και Ειρήνη Ζουβέν), 1 των 
Τεχνικών (Ιωάννης Γ. Γεωργιόπουλος), 2 γυμναστές (Ιωάννης Θ. Σταυρόπουλος και Ζωή 
Ν. Κουτσουνά) και 1 της Ωδικής (Πηνελόπη Παπαδοπούλου).

Εικ. 99. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης με τη φιλόλογο συνάδελφό του Κωνσταντί-
να Αθαν. Σκουπιώτου μπροστά από το παλαιό Γυμνάσιο Χαλανδρίου στην 
πλατεία Δούρου την τελευταία χρονιά (1957-58) που λειτούργησε εκεί. 
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Εικ. 100-102 (σ. 258-259). Άνοιξη 1957. Μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυ-
μνασίου Χαλανδρίου με τον καθηγητή τους σε κοντινή εκδρομή-ξενάγηση στην 
Ακρό πολη (Εικ. 99, προηγούμενη σελίδα, επάνω), στους Στύλους του Ολυμπίου 
Διός (Εικ. 100, προηγούμενη σελίδα, κάτω) και στο Ζάππειο (Εικ. 101, επάνω).

το σχολείο. Ένας από τους απόφοιτους της περιόδου αυτής, μαθητής 
του Γυμνασίου Χαλανδρίου το 1956 και 1957, και μετέπειτα καθηγητής 
Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν και 
ο Θεόδωρος Λιανός, ο οποίος απέδωσε514 τις επιτυχίες πολλών αποφοί-
των συμμαθητών του στην καλή διοίκηση του σχολείου. Γράφει σχε-
τικώς: «[...] Την εποχή εκείνη το Γυμνάσιο Χαλανδρίου είχε την καλή 
τύχη να έχει υποδιευθυντή τον φιλόλογο [Μάρκο] Καλεώδη και Γυμνα-
σιάρχη τον μαθηματικό [Ιωάννη] Παπαδάτο. Αυτοί οι δύο καθηγητές 
είχαν απόλυτο έλεγχο του σχολείου, καθηγητών και μαθητών, επέβαλ-
λαν τάξη, πειθαρχία, αυστηρότητα, ενώ ταυτόχρονα καλλιέργησαν ένα 
κλίμα μελέτης και επιτυχίας, που φαίνεται ότι απέδωσε». 

Ο καθηγητής Θ. Λιανός ορθώς απέδωσε τις επιτυχίες των αποφοίτων 
του Γυμνασίου Χαλανδρίου στη διοίκησή του και βεβαίως στην άρτια, 

514.  Θ. Π. Λιανού, «Μάνατζμεντ στο δημόσιο σχολείο», εφημ. Το Βήμα, 5.5.2002. 
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απότοκο της καλής διοικήσεως, λειτουργία του σχολείου. Χωρίς φυσικά 
να παραγνωρίζουμε τη σημαντική συμβολή του Μ. Καλεώδη, εντούτοις 
το πρόσωπο που, κατά τη γνώμη μας, περισσότερο συντέλεσε, επί εποχής 
Λιανού και ύστερα, στην επιτυχία του Γυμνασίου Χαλανδρίου υπήρξε ο 
γυμνασιάρχης Ιωάννης Σ. Παπαδάτος. Ο τελευταίος σε επιστολή του, με 
ημερομηνία 15.11.1951, στον Π. Γ. Ροντογιάννη, μικρό, δηλαδή, διάστημα 
αφ’ ότου ανέλαβε τη διεύθυνση του εν λόγω σχολείου, περιγράφει με μελα-
νά χρώματα την κατάσταση που, όταν πρωτοπήγε, αντιμετώπισε σ’ αυτό. 
Δίνει, μάλιστα, ο ίδιος την εικόνα ενός έντονα απογοητευμένου εκπαιδευ-
τικού που παρά τις εξαιρετικές του ικανότητες και τη μεγάλη εκπαιδευτι-
κή του πείρα, δείχνει να αδυνατή να ενεργήση, έστω και στοιχειωδώς, ως 
διευθυντής. Του γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων: «[...] Σήμερα μου ήρθαν κι 
οι δικοί μου. Πολύ λυπήθηκα που η Χαρά στερήθηκε τη διδασκαλία σου. 
Αυτή λέει και δε σώνει. Δυστυχώς εδώ δεν υπάρχει Παιδεία. Θα πρέπει να 
συναντηθούμε για να φρίξεις για την κατάσταση. Αληθινά, πρέπει να με 
πιστέψεις, έχω την αντίληψη ότι τελείωσε η εκπαιδευτική μου καρριέρα. 
Γύρισα σε δύο Γυμνάσια: Κοκκινιάς και Χαλανδρίου. Ούτε ίχνος πνευμα-
τικής ατμόσφαιρας. Την ωρούλα μας (όχι το μάθημα) και δρόμο. Ως την 
ώρα προσπαθώ ν’ αντιδράσω σε κάτι επεμβάσεις, που για μας είναι τρο-
μερές, ενώ για τούτους “δε βαρυέσαι..., σιωπηρώς” [...] Στο σχολείο μου 
έχω ένα φιλόλογο και έξ φιλολογίνες, η νεώτερη είναι η κ. Σκουπιώ του. 
Υπολογίζω ότι είμαστε 1.000 χρονών όλοι μας. Στο μάθημα ενός βραδύ-
γλωσσου Μαθηματικού οι μαθηταί ή παίζουν φυσαρμόνικα ή κριτσόνια. 
Σε μια αλοίθωρη, αγράμματη, αχαΐρευτη με 25 βαθμούς μυωπία, των 
Τεχνικών, γίνεται λαχανοπάζαρο. Κι εγώ παριστάνω το Γυμνασιάρχη σε 
τρία τμήματα. Δεν ξέρω που να πρωτοπάω. Σε λίγο θα συνηθίσω να μη 
πηγαίνω πουθενά [...]!». Και, όμως, δεν πέρασε παρά ελάχιστος χρόνος 
και η εικόνα του Γυμνασίου, χάρις σ’ αυτόν, άλλαξε άρδην και ομαλοποιή-
θηκε η λειτουργία του. Παράλληλα, και χωρίς χρονοτριβή, επιμελήθηκε και 
του κτηριακού ζητήματος με αποτελέσματα που μάλλον θυμίζουν θαύμα. 

Πράγματι, το 1953 ο Ιωάννης Παπαδάτος έπεισε την παιδαγωγό 
Σεβαστή Καλλισπέρη να δωρίση στη Σχολική Εφορεία του Γυμνασίου 
Χαλανδρίου το επί των οδών Σεβ. Καλλισπέρη, Διονύσου, Δημοσθένους 
και Θησέως, στο Άνω Χαλάνδρι, μεγάλο οικόπεδο που της ανήκε. Στο 
οικόπεδο αυτό γρήγορα και πάλι, με τις δραστήριες ενέργειές του, 
κατασκευάστηκε το νέο Γυμνάσιο,515 που το 1958 υποδέχθηκε τους 

515.  Στο κτήριο αυτό σήμερα λειτουργεί το 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου.
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Εικ. 103-104. Θέρος 1960. Απόφοιτοι του Γυμνασίου Χαλανδρίου του σχολι-
κού έτους 1959-60 με τον γυμνασιάρχη Ι. Σ. Παπαδάτο και τους καθηγητές 
τους μπροστά στην είσοδο του νεόδμητου τότε Γυμνασίου.
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πολυπληθείς μαθητές του (Εικ. 103-104). Ας σημειωθή πως ο Παπα-
δάτος στη σταδιοδρομία του στην εκπαίδευση είχε ώς τότε συμβάλλη 
να οικοδομηθούν 25 διδακτήρια και πολλά άλλα να επισκευασθούν.516

Πέραν αυτών, ο Ι. Σ. Παπαδάτος φρόντισε επίσης να δημιουργηθή, 
και μάλιστα ενωρίς, γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του 
Γυμνασίου Χαλανδρίου και του Γυμνασίου Λευκάδος.517 Οι δύο Λευκα-

516.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Τα βιογραφικά του Ιωάννου Σ. Παπαδάτου (1903-1984)» 
ό.π., σ. 6.

517.  Αυτό τεκμαίρεται από τη συνεργασία του τότε μαθητή της Η΄ τάξεως στο Χαλάν-
δρι, και μετέπειτα υπουργού στην κυβέρνηση Μαρκεζίνη, στα 1973, Σπύρου Ζουρνατζή, 
με το περιοδικό Μαθητικός Κόσμος. Του περιοδικού αυτού, που εκδιδόταν στη Λευκάδα 
από το βιβλιοπωλείο των αδελφών Τσιρίμπαση, υπεύθυνος εκδόσεως ήταν ο καθηγητής 

Εικ. 105. 3.6.1960. Γράφει Π. Γ. Ροντογιάννης: «Μέσα στο γραφείο του νεό-
κτιστου τότε Γυμνασίου (μικτού τότε) Χαλανδρίου. Στη μέση ο Γυμνασιάρ-
χης Ιωάννης Παπαδάτος και αριστερά ο έμπορος Δημ. Καλυβιώτης και η 
κόρη του Μαρίκα, τώρα Φιλόλογος. Επίσης δίπλα μου η κ. Μαρία Παπαδάτου. 
Π. Γ. Ροντογιάννης, τότε καθηγητής για τελευταία χρονιά του Γυμνασίου».
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δίτες καθηγητές, Παπαδάτος και Ροντογιάννης, θα σφίξουν περισσότε-
ρο τις σχέσεις των δύο αυτών Γυμνασίων με επισκέψεις μαθητών στη 
Λευκάδα (Εικ. 106).

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης την πρώτη σχολική χρονιά στο Χαλάνδρι 
(1956-57) μεταξύ άλλων μαθημάτων δίδαξε Αρχαία Ελληνικά και Ιστο-
ρία στην Η΄ Γυμνασίου. Το πώς έκανε το μάθημα της Ιστορίας της 
Ελληνικής Επαναστάσεως μας περιγράφει η προσφιλής του μαθήτρια, 
τελειόφοιτη τότε, Χαρά Παπαδάτου-Γιαννοπούλου: «[...] Άφησε κατά 
μέρος το βιβλίο και οργάνωσε την ύλη όπως αυτός ήθελε. Θυμάμαι 
ακόμη τον ανεπανάληπτο τρόπο που μας έφερε κοντά στο απέραντο 

στο Γυμνάσιο Λευκάδος Πανταζής Κοντομίχης. Τίτλος του σημειώματος-συνεργασίας, «Ο 
σουπερμαθητής», καθώς και γράμμα του ιδίου, με χρονολογία 23.11.1952, δημοσιεύθη-
καν στο τεύχος Δεκεμβρίου 1952 – Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 1953, έτος Α΄, αρ. φύλλου 
4, σ. 6-7. Το παράδειγμα της εκδόσεως το 1952 του Μαθητικού Κόσμου στη Λευκάδα 
ακολούθησαν σε λίγο (1953) και μαθητές της Η΄ τάξεως του Γυμνασίου Χαλανδρίου, που 
εξέδωσαν το 1953 το δικό τους αναμνηστικό τεύχος με αριθμό 1, Το φιλολογικό μας Απο
λυτήριο, με κύριο συνεργάτη τον προικισμένο τελειόφοιτο Σ. Ζουρνατζή.

Εικ. 106. 2.6.1959. Εκδρομή-επίσκεψη μαθητών του Γυμνασίου Χαλανδρίου 
στη Λευκάδα. Τους μαθητές συνοδεύουν ο γυμνασιάρχης Ι. Σ. Παπαδάτος 
και ο Π. Γ. Ροντογιάννης. Στη φωτογραφία διακρίνονται και καθηγητές του 
Γυμνασίου Λευκάδος.
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θέμα, κωδικοποιώντας τα γεγονότα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τα 
θυ μάμαι μέχρι σήμερα. Εκεί όμως που θα ήθελα να σταθώ είναι στο 
μά θημα για την έξοδο του Μεσολογγίου. Στην αίθουσα, που χωριζόταν 
από τον εξωτερικό χώρο με σανίδες, κάθονταν 64 μαθήτριες. Δε θα ξε-
χάσω ποτέ τον Πάνο Ροντογιάννη όρθιο πάνω στην έδρα, με τα χέρια 
ανοιχτά και με δάκρυα να κυλούν από τα μάτια του να μας μιλά για τη 
μεγάλη εκείνη στιγμή, για την ηρωική έξοδο, για την απελπισμένη αλλά 
και περήφανη στιγμή της μεγάλης θυσίας των πολιορκημένων, αλλά 
ελευθέρων στην ψυχή Ελλήνων. Σε μια αίθουσα που ακουγόταν μόνο η 
αναπνοή μας νιώθαμε ότι αφουγκραζόμαστε την ιστορία, διδασκόμα-
στε φιλοπατρία, διδασκόμαστε την έννοια της υπέρτατης θυσίας. Και 
φυσικά το παράπηγμα στο οποίο βρισκόμαστε, δεν έπαιζε κανένα ρόλο. 
Η πνευματική υπέρβαση το είχε εξαφανίσει [...]».518 Ένας άλλος μαθη-
τής, ο Θεόδωρος Λιανός, στην ίδια τάξη με τη Χαρά Ι. Παπαδάτου στο 
Γυμνάσιο Χαλανδρίου, δίνει τη δική του μαρτυρία για το πώς δίδασκε 
Ιστορία ο Π. Γ. Ροντογιάννης. Γράφει σχετικώς: «[...] Ο ιστορικός (ονό-
ματι Ροντογιάννης) προσπάθησε να μας μάθη ότι η ιστορία είναι κίνηση 
κοινωνιών, κύματα αλλαγής, όπως έλεγε, και όχι χρονολογίες [...]».519

Λίγες μόλις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο Γυ-
μνάσιο Χαλανδρίου, ο Π. Γ. Ροντογιάννης, με βαθμό τότε βοηθού γυμνα-
σιάρχη, αξιολογήθηκε από τον γενικό επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύσεως 
της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας Ιωάννη Κ. Σταματέλο (Εικ. 107) στην 
Ιστορία, στις 2 Μαΐου, και στα Αρχαία Ελληνικά, στις 3 Ιουνίου 1956. 

Από την Ιστορία η εξέταση περιορίζεται στο 8ο Κεφάλαιο, και συ-
γκεκριμένα στα αφορώντα στην τέχνη της β΄ περιόδου (641-1204 μ.Χ.). 
Στα Αρχαία Ελληνικά η εξέταση αφορά στην Ιφιγένεια εν Ταύροις,520 
και συγκεκριμένα στους στίχους 1327-1338 και 1349-1355. Ενδιαφέρον 
έχουν από την έκθεσή του που καταχωρίζεται παρακάτω αυτούσια, οι 
κρίσεις του για το διδακτικό έργο του Π. Γ. Ροντογιάννη. Στις παρατη-
ρήσεις του ο επιθεωρητής επισημαίνει ότι ο καθηγητής «[...] διδάσκει 
εις τόνον ζωηρόν και κανονικόν ρυθμόν, και εν ατμοσφαίρα οικειότητος, 
την οποία δημιουργεί η προς τους μαθητάς ευγενής συμπεριφορά και 
γενικώς η προσωπικότης του. Η διδασκαλία του είναι λίαν επιμελημένη 

518.  Από το κείμενό της με τίτλο «Πάνος Ροντογιάννης, ο Δάσκαλος», που έθεσε 
υπ’ όψιν μας το 2011.

519.  Θ. Π. Λιανού, «Μάνατζμεντ στο δημόσιο σχολείο», ό.π.
520.  Την Ιφιγένεια εν Ταύροις του Ευριπίδη δίδαξε στον Π. Γ. Ροντογιάννη ο κα-

θηγητής Σ. Μενάρδος, το 1930-31.
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Εικ. 107. 1953. Στο μέσον ο γενικός επιθεωρητής, φιλόλογος, Ιωάννης Κ. Στα-
ματέλος (1893-1987), ο εξάδελφός του Πανταζής Α. Σταματέλος (δεξιά) και 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης, μπροστά από το πρόσφατα τότε ανακατασκευασμένο 
γραφικό εκκλησάκι του Άι-Γιωργιού Τσουκαλάδων. Ο Ιωάννης Κ. Σταματέ-
λος μάζεψε με έρανο στα Γυμνάσια του Πειραιώς χρήματα για την επισκευή 
του ναού, που υπέστη βαριές ζημιές στον σεισμό του 1948. Ο ίδιος είχε και 
την επιμέλεια της επισκευής του το 1952-53. Ο ευγενέστατος φιλόλογος, γε-
νικός επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως Ιωάννης Κ. Σταματέλος (1893-1987), 
διακρίθηκε για τη σπάνια εργατικότητα, την ευσυνειδησία και τη δίκαιη συμπε-
ριφορά του (βλ. σχετικά τον επικήδειο του Π. Γ. Ροντογιάννη προς τον εκλιπόντα 
εκπαιδευτικό, στο κεφάλαιο 5).
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και έχει διδακτικόν παλμόν και βάθος. Κατ’ αυτήν διά του τόνου της 
φωνής εξαίρεται η σπουδαιότης της υποβαλλομένης απορίας ή ερωτή-
σεως ή το νέον. Είναι λίαν εγκρατής της επιστήμης του και παρακολου-
θεί ταύτην ανελλιπώς. Τα κείμενα διδάσκονται μετ’ εμβριθείας, η δε 
ιστορία εκ περιουσίας, ιδίως δε τα περί τέχνης, εις ην έχει ασχοληθή, 
ερευνήσας πάσας τας εν τη ιδιαιτέρα του πατρίδα εκκλησίας και έχων 
ανέκδοτον δίτομον Ιστορίαν της τέχνης από του 15ου αιώνος [...]», και 
καταλήγει: «Η διδασκαλία του είναι λίαν αποδοτική. Επιβάλλεται ακό-
πως διά της προσωπικότητός του εις την τάξιν, είναι λίαν εργατικός και 
αξιοπρεπής. Διακρίνεται διά το ήθος του και υπό των συναδέλφων του 
αγαπάται ιδιαιτέρως». Ολοκληρώνει δε την έκθεσή του με την κατά 
ενότητες αποτίμηση της εικόνας του αξιολογουμένου: «Επιστημονικώς: 
τείνει προς την αρτιότητα (4,75), διδακτικώς: προσεγγίζει την αρτιότη-
τα (4,75), διοικητικώς: λίαν δεξιός (5), ευσυνειδησία: λίαν ευσυνείδητος 
(5), αξιοπρέπεια: εξαίρετος (5), δράσις: επωφελής». Η συνολική βαθ-
μολογία του: 24,5, που ήταν μέχρι τότε η σημαντικά υψηλότερη από 
κάθε προηγούμενη, καθώς προσέγγιζε το απόλυτο (25). Η πλήρης έκ-
θεση του επιθεωρητού Ι. Κ. Σταματέλου παρατίθεται στο Παράρτημα.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 1956 γίνεται αποδέκτης επιστολής του μητρο-
πολίτη Λευκάδος και Ιθάκης Δωροθέου. Ο Δωρόθεος απαντά σε γράμ-
μα του Π. Γ. Ροντογιάννη, ο οποίος παραπονέθηκε στον μητροπολίτη 
και του έγραφε πως μετάνιωσε που έφυγε από τη Λευκάδα, προφανώς 
λόγω της κτηριακής αθλιότητας που συνάντησε στο Γυμνάσιο Χαλαν-
δρίου, και ζητούσε να μάθη νέα για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκά-
δος από τον μητροπολίτη, που ήταν και πρόεδρος της Εφορείας της 
Βιβλιοθήκης. Ο Δωρόθεος του παρατηρεί με χαριτωμένο επτανησιακό 
χιούμορ: «[...] τι να σου κάμω, αν μετάνοιωσες που έφυγες; Η Αγία 
Γραφή λέγει “Άνθρωπος ασύμβουλος εαυτώ πολέμιος”, με ρώτησες;». 
Τον πληροφορεί δε με μεγάλη λύπη πως η Δημοσία Βιβλιοθήκη Λευκά-
δος είναι πια «κλεισμένη και μανταλωμένη» μετά την αναχώρησή του 
από τη Λευκάδα.521 Βρήκε δε την ευκαιρία να του εκφράση και την 
«ευαρέσκειά» του για ό,τι είχε ώς τότε κάμη για τη Βιβλιοθήκη. Και 
συνεχίζει: «Τι έπαθα και ανακατεύτηκα με αυτό το έργον [τη Βιβλιο-
θήκη], πώς να κάμω να παραιτηθώ, θα με εξαναγκάσουν όμως λίαν 

521.  Πολύ σύντομα, μετά τη μετάθεση του Π. Γ. Ροντογιάννη από τη Λευκάδα, τη 
θέση του στη Βιβλιοθήκη παράτησε και ο διδάσκαλος Τιμολέων Μεσσήνης, που άμισθα 
και αυτός προσέφερε εθελοντικά εκεί τις υπηρεσίες του, αδυνατώντας να την εξυπηρε-
τήση, με αποτέλεσμα να κλείση τις πόρτες του αυτό το πνευματικό ίδρυμα.
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συντόμως», ενδεικτικό του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των προ-
βλημάτων που αντιμετώπιζε ακόμη το ίδρυμα, κυρίως λόγω της απομα-
κρύνσεως του Π. Γ. Ροντογιάννη από τη Λευκάδα. Φαντάζεται, λοιπόν, 
κανείς τι είχε αντιμετωπίση ώς την αποχώρησή του από τη Λευκάδα ο 
πρώην διευθυντής της Βιβλιοθήκης Π. Γ. Ροντογιάννης, για να τη φέρη 
στη λειτουργική κατάσταση που την άφησε στα τέλη Αυγούστου 1956. 
Ο μητροπολίτης Δωρόθεος πράγματι παραιτήθηκε από πρόεδρος της 
Εφορείας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδος τον Δεκέμβριο του 1957. 
Τον λόγο της παραιτήσεως του ποιμενάρχη της Λευκάδος αποκαλύπτει 
σε γράμμα του στον νομάρχη Λευκάδος, με ημερομηνία 29.5.1963 και 
με κοινοποίηση και στον Π. Γ. Ροντογιάννη. Γράφει: «[...] Κατά τον 
Δεκέμβριον 1957, ηναγκάσθημεν να παραιτηθώμεν εκ της Προεδρίας 
της Εφορείας της Βιβλιοθήκης επειδή παρά τας προσπαθείας και αιτή-
σεις ημών, το Κράτος δεν διώριζε κατάλληλον πρόσωπον ίνα αναλάβη 
υπευθύνως την εξυπηρέτησιν των σκοπών της Βιβλιοθήκης και ένεκα 
του λόγου τούτου είχε κλείσει τας πύλας αυτής». 

Ανήμερα την 28η Οκτωβρίου 1956 ο Π. Γ. Ροντογιάννης, κατά τη 
συνήθειά του να δίνη το παρόν στις εθνικές επετείους, εκφωνεί τον πα-
νηγυρικό της ημέρας στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου. 
Παραθέτουμε εδώ αυτόν τον πανηγυρικό λόγο: 

Συχνά το Ελληνικόν Έθνος κόβοντας εκκωφαντικά τη ροή του χρό
νου δίνει ένα ηρωικό «παρών» στης ιστορίας το προσκλητήριο.

Ένα τέτοιο «παρών» έδωκε το Έθνος μας και την 28ην Οκτω
βρίου 1940, όταν εκλήθη να παίξη το ρόλο του, το ρόλο μιας 
ελεύτερης ηθικής συνειδήσεως. Και η 28η Οκτωβρίου 1940 συμ
βολίζει την παλληκαριά της ελευθέρας συνειδήσεως και βεβαιώνει 
τη βαθύτερη ουσία της ύπαρξης ενός ιστορικού λαού.

 Ίσως η υπερκριτική με την αρνητική της διάθεση και την υλική 
της ως τόσο αντίληψη των πραγμάτων κρίνει τις πράξεις και τις 
αξιολογεί από τ’ αποτελέσματά τους μόνο, κι έτσι ίσως μόνο στις 
«νίκες» ν’ αναγνωρίζη το δικαίωμα να τοποθετούνται στις καμπές 
της ιστορίας των λαών.

Αλλά η υπερκριτική σε τούτη την αξίωσή της δε βρήκε ποτέ 
σύμφωνο τον Έλληνα. Γιατί για τούτον δεν υπήρξε ποτέ απλώς η 
νικηφόρα πράξη το μεγάλο γεγονός, μα η ηθική πράξη: όχι πάντα 
και μόνο η νίκη, μα προπάντων η θυσία. Γιατί ο Έλληνας από πά
ντα θέλει και θέτει την ψυχική και ηθική δύναμη αντίμαχη με την 
υλική υπεροχή και βρίσκει τον ηρωισμό σ’ αυτή την τραγική σύ
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γκρουση, που θαυμάζει και ανυμνεί. Έτσι ο θάνατος του Λεωνίδα 
σκέπασε τις πιο λαμπρές νίκες και ο θάνατος του Παλαιολόγου 
πέρασε στους μύθους του Έθνους μας και στην ψυχή μας μ’ άπει
ρα περισσότερη απλοχωριά από όποια νίκη των Ηρακλείων κι ο 
Διάκος με το ματωμένο ράσο του εκάλυψε δεκάδες πρωτοήρωες.

Και η νίκη; Νίκη είναι ο ίδιος ο ηθικός αγώνας. Τον Έλληνα 
ενδιαφέρει ο αγώνας για μια μεγάλη ιδέα. Είν’ έτοιμος, αν χρει
ασθή, και να θυσιασθή γι’ αυτή. Αν θα νικήση δεν το σκέπτεται, 
γιατί δεν σκέπτεται ποτέ πως υπάρχει ήττα, όταν ο αγώνας γίνε
ται για την ηθική και την ελευθερία.

Αυτό ακριβώς το πνεύμα, αυτή η αντίληψη δημιούργησε το 
έπος των Ηπειρωτικών βουνών. Σ’ αυτό το έπος στρέψαμε κι 
εμείς σήμερα τα μάτια μας και την ψυχή μας για να δεχτούμε 
ακέρια μέσα μας την πνοή του και το πνεύμα του για να γονι
μοποιήσουν την ψυχή μας, για να μεγαλύνουν το φρόνημά μας.

Και το έπος ψηλά στ’ Αλβανικά βουνά έχει και το πρόσθετο 
χαρακτηριστικό, πως δεν ήταν ένας αγώνας μονάχα για την ελευ
θερία εκείνων που αγωνίσθηκαν και θυσιάστηκαν και του Έθνους 
τους, παρά ένας αγώνας για τον ηθικό νόμο που ασύστολα κατα
πατήθηκε, για την ηθική, για την ανθρωπιά, για τον κόσμο.

Αγών υπέρ της ανθρωπότητος λοιπόν το Ελληνικό έπος των 
Ηπειρωτικών βουνών ή όπως λέμε της Αλβανίας, αγών που άρ
χισε στις 28 Οκτωβρίου 1940, μέρα που και στην νότια περιοχή 
της Βαλκανικής άρχισε η επίθεση εναντίον της ηθικής και του 
ανθρωπισμού από την κτηνώδη βία του άξονα με την επίθεση του 
Μουσολίνι εναντίον της Ελλάδος. 

Η κατάφρακτος ύλη και η ασελγής ύβρις από τη μια μεριά κι 
από την άλλη η γυμνή ιδέα και η ηθική συναντήθηκαν στα μαρμα
ρένια αλώνια, πούναι τούτη τη φορά τα βουνά της Ηπείρου και 
της Αλβανίας. Και η βοή από τούτον τον αγώνα αντηχεί ως τις 
άκρες του κόσμου, κι ανασηκώνονται στα νύχια λαοί και κράτη 
κι εχθροί και φίλοι κι αγναντεύουν το θάμασμα, άλλοι με τρόμο, 
άλλοι μ’ ελπίδα, όλοι με αγωνία γιατί ο αγώνας αυτός είναι για 
όλους. Γιατί σκοπός των επιδρομέων Ιταλών και των Γερμανών 
συνενόχων τους ήταν ν’ ανοίξουν δρόμο προς την Ανατολή και 
την Αίγυπτο για την κοσμοκρατορία τους για τη σκλαβιά του κό
σμου και το κλειδί είναι η Ελλάδα.

Και οι Έλληνες που βρεθήκαμε πάλι πάνω στην τρομερή και 
μαύρη πορεία της βαρβαρότητος και της αδικίας, τρέξαμε πάλι 
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να φυλάξωμε τις Θερμοπύλες, να υπερασπίσωμε τη λευτεριά μας, 
τη λευτεριά του κόσμου.

Στους πιο ηλικιωμένους τα περιστατικά του πολέμου τόσο τα 
πολιτικά όσο και τα στρατιωτικά είναι γνωστά. Μα και η ιστορία 
τέτοιες ώρες διεκδικεί κάποτε εδώ τη θέση της, γιατί μολονότι το 
«Αλβανικό έπος» έγινε θρύλος, ένας σχεδόν μύθος, μένει πρώτα 
και πρωταρχικά ένα γεγονός στον ιστορικό χώρο με τον τίτλο «Ο 
Ελληνοιταλικός πόλεμος του 194041».

Καθώς τα ελατήρια τούτου του πολέμου προκαλούν και του 
πιο αδιάφορου ουδέτερου, αν υπάρχη, την αγανάκτηση, το ίδιο 
και χειρότερα συμβαίνει και με τα περιστατικά που προηγήθηκαν 
από την κήρυξή του. Ενώ ο Ιταλός δικτάτορας από τη μια επι
ζητεί χυδαία κι αναιδέστατα αφορμές ρήξεως με προκλητικότητα 
σε βάρος της Ελλάδος, που έφθασαν ως το έγκλημα του τορπιλι
σμού του Ελληνικού πολεμικού «Έλλη» στη γιορτή της Παναγίας 
στην Τήνο, τον Αύγουστο του 1940, από την άλλη υποκρίνεται το 
φίλο της Ελλάδος, που την ελευθερία της επιβουλεύεται.

Την παραμονή ακόμη της κηρύξεως του πολέμου ο πρεσβευτής 
της Ιταλίας σε επίσημη δεξίωση μιλούσε για Ελληνοιταλική φιλία, 
και τα μεσάνυχτα της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο ίδιος πρεσβευτής 
έδωσε το τελεσίγραφο του πολέμου στον Έλληνα Πρωθυπουργό 
και απαιτούσε ελεύθερο πέρασμα, δήθεν, του Ιταλικού στρατού 
μέσα από τη χώρα μας, ενώ τα Ιταλικά στρατεύματα στα σύνο
ρά μας είχαν παρμένη κιόλας την εντολή τους για την επίθεση.

Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές κλονίζεται και το πιο δυνατό κρά
τος και με αντίπαλους, που παρουσίαζαν μικρότερη στρατιωτι
κή υπεροχή. Όμως η απάντηση που πήρε ο Ιταλός δικτάτορας 
από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και βασικά και οι σιδερόφρακτες 
στρατιές του από τον Έλληνα φαντάρο ήταν «Όχι». Ένα «Όχι» 
που το φώναξε μέσα από τα τρίσβαθα της ψυχής του ένα Έθνος 
ολόκληρο φορτωμένο τις ευθύνες μιας ιστορίας 4.000 χρόνων.

Η σύγκρουση που ακολούθησε μπορεί να χωρισθή σε τρεις φά
σεις. Στην πρώτη οι Ιταλοί, που έχουν συγκεντρώσει στα σύνορα 
της Ελλάδος – Αλβανίας μεγάλες δυνάμεις κατέχουν υπεροχή σε 
μηχανικά μέσα και κυριαρχούν στον αέρα, κατορθώνουν να κάμ
ψουν την αντίσταση που οι ανέτοιμοι ακόμη Έλληνες στρατιώτες 
προβάλανε και να διεισδύσουν στη χώρα μας, αλλού περισσότερο 
κι αλλού λιγώτερο. Μα τότε απλώθηκε απάνω από τη χώρα μας 
ολάκαιρη η φωνή του συναγερμού κι ανατρίχιασαν οι καρδιές 
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και ξεσηκώθηκαν τα πλήθη και τ’ άοπλα και τ’ απόλεμα και τ’ 
αστράτευτο φύλο, παιδιά και γέροι, γυναίκες κι άνδρες από τους 
κάμπους ως τα καταρράχια κι από τις πολιτείες ως τα σύνορα. 
Σε πανστρατιά η ψυχή του Έθνους, σε πανστρατιά η Ελληνική 
ιστορία για της πατρίδος την υπεράσπιση. Κι ανεβάστηκαν αε
ροκρέμαστα στις κορφές της Πίνδου απ’ τα γυναικόπαιδα τα 
κανόνια και τα πολεμοφόδια και το πόδι που αργό υποχωρούσε 
καρφώθηκε στύλος και σείσμιχτη βούιξε αδερφή της πρώτης η 
φωνή «Αέρα». Και το πόδι που αργό υποχωρούσε κατηφορίζο
ντας καλπάζει τώρα ανηφορίζοντας και οι Ιταλοί που είχαν ξεκι
νήσει με τα φτερά στο καπέλλο τώρα τα φόρεσαν στα πόδια του 
και γίναν μπουχός εκείθ’ από τα σύνορα.

Ηχήστε οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα αντρειωμένη
χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά

Ποτέ ίσως λαός δεν έζησε τέτοιες στιγμές μιας τέτοιας ιερής 
συγκίνησης, μια τόσο κατάδηλη νίκη της δικαιοσύνης κατά της 
αδικίας. Και σπάνιες ίσως φορές ξαφνιάστηκε έτσι ο κόσμος κι 
ενθουσιάστηκε, όπως εκείνες τις μέρες του κατεξευτελισμού μιας 
υπερφίαλης αυτοκρατορίας κι ενός ακόμη πιο υπερφίαλου αρ
χηγού, από ένα λαό που στο σύνολό του δεν ήταν ούτε όσες οι 
διατυμπανιζόμενες λόγχες του Ιταλού δικτάτορα.

Και υμνήθηκε η Ελληνική παλληκαριά σε στιγμές που δε θα 
μπορούσε ίσως να βρεθή καμμιά άλλη να υμνηθή σ’ όλον τον κό
σμο, που έγερνε τρομοκρατημένος και πατημένος απ’ το ποδάρι 
των ορδών του Χίτλερ και του Μουσολίνι. Όταν ούτε και οι θάλασ
σες οι πλατειές δεν κρινόταν και δεν ήταν ασφαλισμένα εμπόδια 
για να προστατέψουν τη λευτεριά και των πιο μεγάλων ακόμη.

Και η συγκίνηση του Έθνους και τις μέρες εκείνες και η δόξα 
και το φρόνημα και η αυτοπεποίθηση και η αξίωσή του για δικαίω
μα στο χώρο της ζωής, έγιναν κοσμογονική δύναμη, δύναμη σωτή
ρια για το Έθνος στο νέο και δραματικώτερο πια αγώνα που άρ
χισε από την αρχή του Απριλίου 1941 για να συνεχιστή για χρόνια.

Τους ηττημένους κι απελπισμένους Ιταλούς ενίσχυσαν οι σύμ
μαχοί τους της Γερμανίας κι ο αγώνας έγινε πια απελπισμένος 
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απ’ την πλευρά του μαχόμενου Ελληνικού έθνους, καθώς ποτέ 
κανένας Δαβίδ δεν αξίωσε ν’ αγωνισθή με δυο Γολιάθ συγχρόνως.

Κι όμως σε τούτη την τόσο άνιση πια πάλη, την τρίτη φάση 
του Ελληνοιταλογερμανικού πια πολέμου, η δόξα των ηρωισμών 
ανήκει πάλι και πάντα στους Έλληνες και στις σελίδες της Ελλη
νικής ιστορίας πάλι η δόξα μελετάει και θα μελετάει τα λαμπρά 
παλληκάρια.

Χρόνια πέρασαν από τότε, χρόνια γεμάτα αγώνες και θυσίες 
και βάσανα. Και η σημερινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 
βρίσκει και πάλι το Έθνος μας σ’ έναν νέο υπέρ ελευθερίας αγώ
να μαζί μ’ ένα πλήθος άλλων λαών στον κόσμο, έναν αγώνα που 
μας κρατάει ανάστατους. Και συνέχει σήμερα το νου και την 
ψυχή μας όχι μόνο το Αλβανικό έπος, αλλά και το Κυπριακόν 
έπος, που είναι συνέχεια του πρώτου και του ιδίου πνεύματος 
γέννημα και βαφτιζόμαστε σήμερα ξανά στο πνεύμα του πατρι
ωτισμού και του ηρωισμού και νιώθομε την ανάγκη να εκτελούμε 
το χρέος μας το Εθνικό, όπως το εκτέλεσαν οι ήρωες στα βουνά 
της Ηπείρου στα 1940, όπως το εκτελούν οι ήρωες της Κύπρου 
ολοένα, τόσο εκείνοι που μαζί μας προσεύχονται σήμερα, όσο κι 
εκείνοι, που η σημερινή προσευχή μας είναι και μνημόσυνό τους. 
Εκείνοι που ζουν κι αναπνέουν μονάχα μέσα μας, εκείνοι που με 
τη θυσία τους αναχωνεύτηκαν με την ψυχή του Έθνους μας και 
πέρασαν στην αιωνιότητα, οι ήρωες του πολέμου. Η σκέψη τους 
σήμερα μας ωθεί ακόμη σε σκληρό αυτοέλεγχο και μας βοηθάει 
για να βρη καθένας μας τον εαυτό του. Για να βρη κι ο καθένας 
τη θέση του μέσα στο σύνολο, για να βρούμε ξανά την ψυχή μας 
την Ελληνική στην ακεραιότητά της, για να δώσωμε την ψυχή μας 
στην πατρίδα μας και την ελευθερία της.

Ζήτω το Έθνος

Παρά το γεγονός ότι ο Π. Γ. Ροντογιάννης έχει ήδη απομακρυν-
θή από τη Λευκάδα, μετά τη μετάθεσή του, εντούτοις εξακολουθεί τη 
χωρίς διακοπή σύνδεσή του με το νησί, καθώς δίνει σε κάθε ευκαιρία 
το παρόν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έτσι, το θέρος του 1957, στο 
πλαίσιο των Γιορτών Λόγου και Τέχνης (10-26 Αυγούστου 1957), που 
είναι αφιερωμένες στην εκατονταετηρίδα του Διονυσίου Σολωμού,522 ο 

522.  Π. Κοψιδά-Βρεττού, 50 χρόνια Γιορτές Λόγου και Τέχνης στη Λευκάδα, ό.π., 
σ. 39.
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Π. Γ. Ροντογιάννης είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Γιορ-
τών και ξεναγεί στις εκκλησίες της πόλεως της Λευκάδος, στη μονή 
Φανερωμένης523 και στην Οδηγήτρια τους προσκεκλημένους ομιλητές, 
μεταξύ των οποίων και ο καθηγητής Λίνος Πολίτης524 και ακόμα ο Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλος.525 Ο πρώτος, επιστρέφοντας από τη Λευκάδα στη 
Θεσσαλονίκη, απευθύνει στον Π. Γ. Ροντογιάννη επιστολή, με ημερομη-
νία 3.9.1957, όπου μεταξύ άλλων του γράφει: «Πώς να σας εκφράσω 
και πάλι τη χαρά μου για τη γνωριμία μας και πώς να σας ευχαριστήσω 

523.  Από την ξενάγηση αυτή υπήρχε στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη και σχετική 
φωτογραφία του γεγονότος, που όμως δεν ανευρέθη. 

524.  Ο Λ. Πολίτης μίλησε, στις 14 Αυγούστου, με θέμα: «Το θρησκευτικό αίσθημα 
στο Διον. Σολωμό». 

525.  Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος μίλησε, στις 26 Αυγούστου, με θέμα: «Αισθητική και 
ηθική αποτίμηση του έργου του Διον. Σολωμού».

Εικ. 108 (αριστερά). Εκδρομή στις 30.5.1957 στους Δελφούς με μαθητές της Ζ΄ 
τάξεως Αρρένων του Γυμνασίου Χαλανδρίου, εμπρός από τον ναό του Απόλ-
λωνος. Αξέχαστη εκδρομή και ξενάγηση σ’ ένα ομιχλώδες, μεγαλειώδες τοπίο. 
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για το θαυμάσιο πρωί που περάσαμε μαζί και που έμαθα τόσα πράγ-
ματα και τόσο ενδιαφέροντα από σας για την τέχνη του νησιού σας! Η 
χαρά, η τόσο άδολη της επιστημονικής έρευνας, είναι κάτι που το κα-
ταλαβαίνουν μόνο όσοι έχουν το πάθος γι’ αυτήν. Συνήθως (δυστυχώς) 
οι συνάδελφοι της Μέσης δεν κατέχονται από το πάθος αυτό. Γι’ αυτό 
η μεγάλη μου χαρά όταν βλέπω ανθρώπους με τόση συνέπεια και με 
τόσο λαμπρά αποτελέσματα ν’ ασχολούνται με θέματα της παιδείας 
και της φιλοσοφίας και της τέχνης. Περιμένω το δίχως άλλο τη μελέτη 
σας και θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα οπωσδήποτε αλλιώς να έλθω 

Εικ. 109 (δεξιά). Εκδρομή στον ίδιο χώρο, στις 25.5.1960 με μαθητές τώρα 
της Γ΄ τάξεως Αρρένων του ίδιου σχολείου (και συμμαθητές του γράφοντος). 
Και στις δύο εκδρομές συνοδεύει και ξεναγεί ο Π. Γ. Ροντογιάννης. Στους 
Δελφούς τον Π. Γ. Ροντογιάννη και άλλους φιλολόγους ξενάγησε, όπως εί-
δαμε, το 1939 ο καθηγητής τους Αντώνιος Κεραμόπουλος. Είναι άξιο μνείας 
ότι περί τους 20 από τους παλαιούς αυτούς συμμαθητές (απόφοιτοι του 1963) 
επισκέφθηκαν, την 1η Ιουνίου 2013, τον ίδιο αρχαιολογικό χώρο για να τιμήσουν 
τα πενηντάχρονα της αποφοιτήσεώς τους από το σχολείο αυτό.
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αρωγός στην επιστημονική σας εργασία. Στο Υπουργείο έκαμα τις δέ-
ουσες ενέργειες για τη σωτηρία των τοιχογραφιών της Οδηγήτριας. 
Ελπίζω κάτι θα γίνη. Περιμένω και τις φωτογραφίες της επιγραφής 
[...]». Ο ικανός και προσεκτικός καθηγητής Λίνος Πολίτης διέκρινε στον 
ενθουσιώδη ξεναγό του τον γνήσιο, όπως ήταν, ερευνητή. Πράγματι, 
τον Π. Γ. Ροντογιάννη διέκρινε το πάθος της δημιουργίας. Διαρκής φι-
λοδοξία του το να δημιουργή. Απολάμβανε με αυθεντική χαρά κάθε τι 
καινούργιο που η έρευνά του έφερνε στο φως, αισθανόταν μεγάλη χαρά 
και ικανοποίηση από τη δημοσίευση των έργων του, ιδιαίτερα των με-
γάλων του μονογραφιών, και ενεργούσε πάντοτε χωρίς να προσβλέπη 
σε οικονομικά οφέλη, χωρίς να διεκδική ποτέ θέσεις ή αξιώματα. Του 
έφτανε η αναγνώριση της προσφοράς του από τους άλλους. 

Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, πάλι, αναφερόμενος σε δημοσίευμά526 
του στις εντυπώσεις του από τη Λευκάδα και αναφερόμενος στη με-
ταβυζαντινή τέχνη στο νησί, καταλήγει: «[...] Ο φιλόλογος κ. Π. Ρο-
ντογιάννης, που πάει να γίνη ο Καμπούρογλου της Λευκάδος, είχε την 
καλωσύνη να με ξεναγήση σε μια πολύ εποικοδομητική περιήγηση». 

Την περίοδο αυτή της υπηρεσίας του στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, 
και συγκεκριμένα από τη σχολική χρονιά 1958-59 κι ύστερα, ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης, με την έγκριση της προϊσταμένης του αρχής, δίδαξε Αρ-
χαία Ελληνικά και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Αττικής (Εικ. 110). 
Μάλιστα, τη χρονιά 1960-61 δίδαξε, όπως γράφει ο ίδιος (Εικ. 111), 
«Νέαν Ελληνικήν Φιλολογίαν» στη Ριζάρειο Σχολή στο Χαλάνδρι. Σκο-
πός του πρόσθετου αυτού διδακτικού έργου ήταν η βελτίωση των οι-
κονομικών του, αφού στόχευε στην απόκτηση δικής του κατοικίας. Ο 
γυμνασιάρχης του, Ι. Σ. Παπαδάτος, τον διευκόλυνε στην εξοικονόμηση 
των πρόσθετων αυτών ωρών διδασκαλίας μη αναθέτοντάς του γρα-
φειοκρατικό έργο στο σχολείο. Μια φορά την εβδομάδα, όμως, έπρεπε 
να διδάσκη φιλολογικά μαθήματα και στο παράρτημα του Γυμνασίου 
Χαλανδρίου στον Μαραθώνα, όπου πήγαινε με το λεωφορείο μετά από 
κουραστική και μακρά διαδρομή, για να επιστρέψη με τον ίδιο τρόπο 
το βράδυ καταπονημένος. Στα ιδιωτικά Γυμνάσια δίδαξε φιλολογικά 
μαθήματα οκτώ ώρες την εβδομάδα, από τον Οκτώβριο του 1957, και 
για δύο χρόνια στη Σχολή της Ε. Μπουρίτσα.527 Η διδασκαλία αυτή 

526.  Βλ. Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, «Λευκάδα, η φύση και το πνεύμα», εφημ. Ελευ
θερία, στήλη «Ο στοχασμός και ο λόγος», Κυριακή 8.9.1957.

527.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2113/30.9.1957 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 
(Γενική Επιθεώρηση Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων).
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ανανεώθηκε528 το 1959 για το ίδιο σχολείο, έως το 1962, πρακτικά, 
όμως, έως το θέρος του 1961. Το άλλο ιδιωτικό σχολείο στο οποίο δίδα-
ξε Αρχαία Ελληνικά, ήταν το Γυμνάσιο Φεσόπουλου, όπου εργάσθηκε529 
επίσης κατά τη διετία 1957-1959. Σημειώνουμε πως ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης αντιμετώπιζε με την ίδια υπευθυνότητα τους μαθητές των δημο-
σίων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Δεν απολάμβανε, όμως, εξ ίσου 
το έρ γο του, αφού στα ιδιωτικά σχολεία το επίπεδο των μαθητών ήταν 

528.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1719/15.10.1959 έγγραφο διορισμού του, της Γενικής 
Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως ΚΒ΄ Περιφερείας.

529.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/25.10.1958 απόφαση του ΠΥΣΜΕ Αθηνών.

Εικ. 110. 1957. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης προετοιμάζοντας το μάθημα των Αρ-
χαίων Ελληνικών στο ιδιωτικό σχολείο του Φεσόπουλου.
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συνήθως κατώτερο. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν δίδαξε ποτέ σε ιδιωτικά 
φροντιστήρια προετοιμασίας υποψήφιων φοιτητών για τις Φιλοσοφικές 
Σχολές, παρά τις δελεαστικές προτάσεις που του έγιναν. Δεν έκανε, 
παρά σ’ ελάχιστες περιπτώσεις, ιδιωτικά μαθήματα σε μαθητές του, 
πάντοτε αφιλοκερδώς.

Το φθινόπωρο του 1958 μετακομίζει οικογενειακώς στην ιδιόκτητη, 
επί της οδού Γρίβα 51 και Επιδαύρου γωνία, κατοικία στο Χαλάνδρι 
(Εικ. 112). Για την αγορά του οικοπέδου και την κατασκευή της οικίας 
υποχρεώθηκε να πωλήση την υπέροχη και πρόσφατα ανακαινισμένη 
κατοικία του στην πόλη της Λευκάδος και να υπογράψη γραμμάτια. 

Το ίδιο έτος (1958) υπήρξε για τον Π. Γ. Ροντογιάννη έτος εξαιρε-
τικών διακρίσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
ασφαλώς συνδέονταν με τις ώς τότε εκπαιδευτικές του επιδόσεις και 
τις σπουδαίες εξωσχολικές του ενέργειες στη Λευκάδα κατά την προ-
ηγούμενη περίοδο, για τις οποίες το Υπουργείο ήταν πλήρως ενήμερο. 
Αρχικά, τον επέλεξε να παρακολουθήση τη χρονιά αυτή, ως εκπρόσωπος 

Εικ. 111. Ιούνιος 1961. Δείπνο στη Ριζάρειο Σχολή στο Χαλάνδρι. Ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης μεταξύ καθηγητών της Σχολής.
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των εκπαιδευτικών, τη Σχολή Εθνικής Αμύνης.530 Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, 
όμως, αρνήθηκε την τιμητική αυτή επιλογή. Η Σχολή Εθνικής Αμύνης, 
ας σημειωθή, ιδρύθηκε το 1950 και εκπαίδευε κάθε χρόνο, από τον 
Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο, περίπου 60 σπουδαστές. Σε σχετικό σημεί-
ωμά του για το θέμα αυτό ο Π. Γ. Ροντογιάννης γράφει: «Αρνήθηκα να 
πάω στη Σχολή Εθν. Αμύνης με το δικαιολογητικό ασθενείας»,531 χω-
ρίς να αναφέρη τους πραγματικούς λόγους. Και συμπληρώνει: «Πολύ 

530.  Η Σχολή Εθνικής Αμύνης ιδρύθηκε το 1950. Η εκπαίδευση των περίπου 60 
σπουδαστών πραγματοποιείται κατ’ έτος από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο.

531.  Έλαβε δεκαπενθήμερη αναρρωτική άδεια στις 14.3.1958 «ως πάσχων εκ χρονίων 
ρευματισμών εν παροξύνσει». Βλ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 891/31.3.1958 απόφαση της Γε-
νικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως Α΄ Περιφερείας.

Εικ. 112. Πρωτοχρονιά 1961. Το ζεύγος Πάνου και Αλίκης Π. Ροντογιάννη στην 
είσοδο της ιδιόκτητης (από το 1958) κατοικίας τους στο Χαλάνδρι (κοντά 
στη Ριζάρειο Σχολή). Τα σχέδια εκπόνησε ο οικογενειακός φίλος του Π. Γ. 
Ροντογιάννη και σπουδαίος πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Βασ. Σταματέλος 
και την κατασκευή ανέλαβε ο μηχανικός Σωκράτης Κακλαμάνης, παλιός και 
αγαπητός μαθητής του καθηγητή.
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ταλαιπωρήθηκα μ’ αυτή την υπόθεση». Θεωρούμε βέβαιο πως οι μη 
αναφερόμενοι λόγοι της αρνήσεώς του είχαν να κάμουν με τη ζωηρή 
επιθυμία του να εξακολουθήση να διδάσκη τον πρωτότοκο γιο του (τον 
γράφοντα), μαθητή τότε στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, όπως είχε κάνει 
και για τον ίδιο με περισσή φροντίδα ο πατέρας του, και λόγω της επι-
τακτικής ανάγκης της εξοικονομήσεως πόρων για την αποπληρωμή της 
κατοικίας του, από τη διδασκαλία στα ιδιωτικά σχολεία. 

Αποτέλεσμα της αρνήσεως του αυτής ήταν να μείνη τελικώς κενή η 
θέση του εκπροσώπου των εκπαιδευτικών στην άνω Σχολή τη χρονιά 
εκείνη,532 κάτι που συνέβαινε για πρώτη φορά. 

Το δεύτερο γεγονός αφορούσε στην απόφαση του Υπουργείου Παι-
δείας να του χορηγήση υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξω-
τερικό (στο Παρίσι) για απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Δινόταν, έτσι, 
στον Π. Γ. Ροντογιάννη, έστω και καθυστερημένα, η μοναδική ευκαιρία 
να εξασφαλίση τις απαραίτητες προϋποθέσεις για πιθανή συνέχιση της 
σταδιοδρομίας του στο Πανεπιστήμιο πλέον. Την υποτροφία αυτή, μά-
λιστα, του προσέφερε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής.533 Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, αφού μελέτησε προσεκτικά 
τη σπουδαία ευκαιρία που του δινόταν, αναγκάσθηκε, προς κατάπληξη 
του προσφέροντος, να μην αποδεχθή τελικώς την υποτροφία. Οι λόγοι 
της μη αποδοχής ήταν αμιγώς οικονομικοί, τους οποίους, όμως, για 
λόγους αξιοπρεπείας ο Π. Γ. Ροντογιάννης απέφυγε να αναφέρη. Αντ’ 
αυτών δε πρόβαλε λόγους προσωπικούς. Τα χρήματα της υποτροφίας, 
πρακτικά ο μισθός του, δεν επαρκούσαν, ώστε ο ίδιος να σπουδάση και 
να ζήση αξιοπρεπώς στο Παρίσι, στο τριετές, τουλάχιστον, διάστημα 
των μεταπτυχιακών του σπουδών, και παράλληλα να καλυφθούν στοι-
χειωδώς, έστω, οι βασικές ανάγκες της οικογένειάς του στην Αθήνα. 

Το τρίτο, τέλος, επίσης αξιομνημόνευτο γεγονός αυτής της χρονιάς 
αφορούσε στην αποφασισθείσα απόσπασή του από το Γυμνάσιο Χαλαν-
δρίου στο Γυμνάσιο Αναβρύτων. Ο λόγος της αποσπάσεώς του ήταν να 
διδάξη φιλολογικά μαθήματα στον τελειόφοιτο τότε στο σχολείο αυτό 
μαθητή, τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Παρά τις προς τούτο συνηγορητικές 

532.  Βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠ 1010/2.4.1958 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, Δ/νση Προ-
σωπικού, προς το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης Γεν. Επ. Εθνικής Αμύνης.

533.  Το γεγονός έλαβε χώρα στο πρωθυπουργικό γραφείο στα Παλαιά Ανάκτορα. 
Συνοδεύοντας, μάλιστα, μετά το πέρας της συναντήσεώς τους τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
στην έξοδο, ο Κ. Καραμανλής χαμογελώντας σημείωσε με νόημα: «[...] αλλά δε μας 
τιμήσατε με την ψήφο σας!» (είχαν προηγηθή οι γενικές εκλογές της 12ης Μαΐου 1958). 
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συστάσεις του Ι. Σ. Παπαδάτου, ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν αποδεχόταν τη 
σχετική απόφαση. Προφασιζόμενος δε πρόβλημα υγείας (τη δισκοπάθειά 
του), κατώρθωσε τελικώς ν’ αποφύγη534 και αυτήν τη μετακίνηση. Για να 
γίνη, μάλιστα, αυτό πιστευτό, καθηλώθηκε για ένα διάστημα στο κρεβάτι. 

Πέραν των παραπάνω εξαιρετικών διακρίσεων που έγιναν από το 
Υπουργείο Παιδείας στον Π. Γ. Ροντογιάννη, το 1958, τον επόμενο χρό-
νο αποφασίσθηκε υπηρεσιακώς και η εξέλιξή του στον βαθμό του γυ-
μνασιάρχη, και μάλιστα «κατ’ απόλυτον εκλογήν» (βλ. παρακάτω). 

Τον Αύγουστο του 1958 ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετέχει στις Γιορτές Λό-
γου και Τέχνης στη Λευκάδα (10-25 Αυγούστου 1958), που ήταν αφιε-
ρωμένες στον Τύπο και τη δημοσιογραφία στην Επτάνησο. Δίνει στις 13 
Αυγούστου διάλεξη με θέμα «Τύπος και τυπογραφεία στη Λευκάδα»535 
και ξεναγεί προσκεκλημένους και επισκέπτες στο νησί.

 Τον Ιανουάριο του 1959 πρωτοεκδίδει στην Αθήνα τη μετάφραση536 
στην ελληνική του έργου του Γαΐου Ιουλίου Καίσαρος Απομνημονεύματα 
του Γαλατικού Πολέμου537 (εκδ. Γ. Νασιώτη, 320 σ.).538 Είναι η πρώτη 
φορά που μεταφραζόταν το έργο αυτό από τα λατινικά στα ελληνικά. 
Για περιορισμό της εκδοτικής δαπάνης τη μετάφραση δεν συνοδεύει το 
λατινικό κείμενο. Της μεταφράσεως προηγούνται πρόλογος του μετα-
φραστή και λίγες πληροφορίες για τα συγγράμματα του Γαΐου Ιουλίου 
Καίσαρος. Μετά τη μετάφραση ακολουθούν εξηγητικός πίνακας, διορ-
θώσεις και βιβλιογραφία. Στο τέλος εκτός κειμένου υπάρχουν χάρτης της 
Γαλατίας, αναπαράσταση της ανασκευασθείσας στον Ρήνο γέφυρας και 
πίνακας πολεμικών μηχανών. Στον Πρόλογο ο μεταφραστής αναφέρεται 
στα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε και πώς τα αντιμετώπισε, 

534.  Για την άρνησή του να διδάξη τον Κωνσταντίνο, ο Π. Γ. Ροντογιάννης δέχθηκε 
πολύ αργότερα έντονη και αυστηρή κριτική του γράφοντος, πεποίθηση του οποίου είναι 
πως λαμβάνοντας υπ’ όψιν την καταλυτική επίδραση που ασκούσε ο παιδευτικός του λόγος 
στο μυαλό και στην ψυχή των μαθητών του, ίσως, αν είχε τότε διδάξη τον Κωνσταντίνο, και 
η μοίρα αυτής της χώρας στα αμέσως κατοπινά χρόνια να ήταν σημαντικά διαφορετική!

535.  Δ. Π. Φατούρου, Η ζωή μου, ό.π., σ. 174. 
536.  Η έκδοση αυτή συνιστά την πρώτη φιλολογική μετάφραση του Π. Γ. Ροντο-

γιάννη. Ακολουθεί η μεταγλώττιση της Απολογίας του Σωκράτη και του πλατωνικού 
Κρίτωνα, το 1995, και, τέλος, η έμμετρη μεταγλώττιση του Προμηθέως δεσμώτου του 
Αισχύλου, το 1996, σε 50, όπως είπαμε, αντίτυπα εκτός εμπορίου.

537.  G. Iulius Caesar, Commentarii de bello Gallico (58-50 π.Χ.). 
538. Θα ακολουθήση δεύτερη και τρίτη έκδοση του έργου, το 1968 (208 σ.) και το 

1973 (198+8 σ.), αντίστοιχα (τώρα από τις εκδόσεις Γρηγόρη). Το έργο είναι από καιρό 
εξαντλημένο.
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και εξηγεί πως η έκδοση «[...] έγινε κυριώτατα με σκοπόν να βοηθήση 
τους φοιτητάς των Φιλοσοφικών Σχολών και όσους θέλουν να αναγνώ-
σουν αυτήν εκ παραλλήλου προς το λατινικόν κείμενον, προς ευκολωτέ-
ραν παρακολούθησιν και κατανόησίν του». Δεν γνωρίζουμε πότε ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης αποφάσισε να μεταφράση στην ελληνική το λατινικό αυτό 
κείμενο, το οποίο, ας σημειωθή, δεν το διδάχθηκε στο Πανεπιστήμιο. Ο 
γράφων θυμάται, τα καλοκαίρια του 1957 και 1958, τον πατέρα του να 
επεξεργάζεται στους Τσουκαλάδες τη μετάφραση. Θυμάται, μάλιστα, 
χαρακτηριστικά ότι σε δεδομένη συζήτηση ο μεταφράζων αναφέρθηκε, 
πέραν όσων ο ίδιος αναφέρει στον Πρόλογο του έργου, και στην ξεχωρι-
στή δυσκολία της εξευρέσεως ελληνικών λέξεων (συνήθως ρημάτων) που 
απαγγελλόμενες να αποδίδουν ηχητικά με τρόπο παραπλήσιο.539 

Το 1959 οι Γιορτές Λόγου και Τέχνης (5-25 Αυγούστου 1959) ήταν 
αφιερωμένες στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κωστή Παλαμά. Τις 
εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί και η Ελένη Βακαλό, η οποία 
ξεναγείται στις εκκλησίες του νησιού από τον Π. Γ. Ροντογιάννη. Αρ-
γότερα καταθέτει τις εντυπώσεις της στην εφημερίδα Τα Νέα, στη 
στήλη «Εικαστικές Τέχνες», με τίτλο «Οι γιορτές της Λευκάδος». Ανα-
φερόμενη στους Λευκάδιους εικονογράφους, κλείνει την ενότητα αυτή 
γράφοντας: «Ένας σιωπηλός, σεμνός μελετητής, ο καθηγητής Π. Ρο-
ντογιάννης, έχει ήδη έτοιμη μια εργασία για την χριστιανική τέχνη της 
Λευκάδος από το 1450 ως το 1850, που ελπίζομε σύντομα να εκδοθή». 
Σταθερός ξεναγός προσκεκλημένων και επισκεπτών των Γιορτών Λό-
γου Τέχνης, ο Π. Γ. Ροντογιάννης επαναλαμβάνει στις εκδηλώσεις του 
1960, που είναι αφιερωμένες στον Ανδρέα Κάλβο και τον Φρειδερίκο 
Σοπέν (12-28 Αυγούστου 1960), και στις εκδηλώσεις του 1961, που 
αφιερώθηκαν στον Άγγελο Σικελιανό, για τη δεκαετία από τον θάνατό 
του (11-27 Αυγούστου 1961), την ξενάγηση-ομιλία των Γιορτών, στις 13 
και 14 Αυγούστου αντίστοιχα, στη μονή της Φανερωμένης.540 

Το 1959 συμπράττει μαζί με 60 άλλες εξέχουσες προσωπικότητες 

539.  Στη σχετική μεταφραστική του προσπάθεια ο Π. Γ. Ροντογιάννης συμβουλεύθηκε 
ικανό αριθμό ξένων εκδόσεων του ιδίου έργου (υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του). Ιδιαίτερη 
μνεία εν προκειμένω γίνεται εδώ στο έργο του καθηγητού Ι. Θ. Κακριδή, Το μεταφραστικό 
πρόβλημα (Ίκαρος Εκδοτική Εταιρία, Αθήνα 1948), που διέθετε ο μεταφραστής και το συμ-
βουλεύθηκε (βάσει των σημειώσεών του στο περιθώριο του βιβλίου), και στο οποίο γίνεται 
υποδειγματική μετάφραση μετά σχολίων του βιβλίου ΙΙΙ του ιδίου έργου του Καίσαρος. 

540.  Δ. Π. Φατούρου, Η ζωή μου, ό.π., σ. 187-189 και 196-197 και Π. Κοψιδά-Βρετ-
τού, 50 χρόνια Γιορτές Λόγου και Τέχνης στη Λευκάδα, ό.π., σ. 56. 
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των επιστημών στην ίδρυση της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας.541 
Την ίδια χρονιά ο γενικός επιθεωρητής της Α΄ Περιφερείας, Δημ. Τσί-
ριμπας, γνωστοποιεί με έγγραφό542 του στον Π. Γ. Ροντογιάννη πως το 
ΚΥΣΜΕ Αθηνών τον κατέταξε στους προακτέους για τον βαθμό του 
γυμνασιάρχου. Η προαγωγή του στον βαθμό αυτό έγινε543 τελικώς το 
1961 και «κατ’ απόλυτον εκλογήν». Σημειώνεται πως κατ’ απόλυτον 
εκλογή, πριν το 1970,544 προάγονταν στον βαθμό του γυμνασιάρχη οι 
κα θηγητές της Μέσης Εκπαιδεύσεως που στις επιθεωρήσεις λάμβαναν 
συ νολική βαθμολογία από 23,75 και άνω. 

Μετά την προαγωγή του ο Π. Γ. Ροντογιάννης γίνεται αποδέκτης 

541.  Βλ. σχετικά Καταστατικόν της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, Αθήναι 
1959, σ. 17 (τα ιδρυτικά μέλη). Ο Π. Γ. Ροντογιάννης είναι στην 38η θέση μεταξύ των 
ιδρυτικών μελών της εταιρείας. Στα λοιπά ιδρυτικά μέλη περιλαμβάνεται το ζεύγος 
Αριστόξενου Σκιαδά και Αγγελικής Στασινοπούλου.

542.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 311/20.7.1959 έγγραφο του ΠΥΣΜΕ Αθηνών. 
543.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 113/5.4.1961 έγγραφο του ΠΥΣΜΕ Αθηνών.
544.  Βλ. τον σχετικό πίνακα στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 2535/2.6.1971 έγγραφο της Διοι-

κητικής Επιθεωρήσεως Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Α΄ Περιφερείας Αθηνών.

Εικ. 113. Θέρος 1960. Μπροστά στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης με τελειόφοιτους μαθητές. 
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επιστολής του μητροπολίτου Λευ-
κάδος και Ιθάκης Δωροθέου, με 
ημερομηνία 21.6.1961. Μεταξύ 
άλλων ο τελευταίος γράφει: «[...] 
Πολύ χάρηκα διά την προαγωγήν 
σας, ήτις ανεμένετο καθόσον εί-
σθε γερός επιστήμων και πολλά 
δείγματα ικανότητος έχεις προ-
σφέρει. Πολλοί μου είπαν ότι έρ-
χεσθε εδώ. Εάν τούτο γενήσεται, 
πρέπει να έλθη με το καλό ένας 
Ροντογιάννης με αρχάς ισχυράς 
και με βούνευρον εις τας χεί-
ρας (με συγχωρείτε) όχι δίψυχος 
και μαλακός, η κατάστασις του 
Γυμνασίου μας οικτροτέρα της 
παλαιάς, από εκείνα που ακούει

 κανείς. Τέλος πάντων ο Θεός ας
 φέρη τα πράγματα προς το συμ-

φέρον Υμών και των Μαθητών 
της Λευκάδος [...]».545 Τον Π. 
Γ. Ροντογιάννη συγχαίρει επί-
σης για την προαγωγή του και ο 
πατέρας του, ο ογδοηκοντούτης 
συνταξιούχος δάσκαλος Γεώρ-
γιος Π. Ροντογιάννης, με τρισέ-
λιδη επιστολή που του στέλνει 
απ’ τη Λευκάδα, με ημερομη-
νία 25.6.1961, και με τρεμάμενο 
χέρι. Αυτή η επιστολή είναι και η 

τελευταία που στέλνει ο Γεώργιος Π. Ροντογιάννης στον γιο του Πάνο.546

O Π. Γ. Ροντογιάννης το φθινόπωρο του 1957 ανέλαβε να διδάξη στην 
Α΄ Γυμνασίου τα φιλολογικά μαθήματα αντί της Η΄ Γυμνασίου, όπως 

545.  Εννοεί την παρακμή του Γυμνασίου Λευκάδος με γυμνασιάρχη, από το 1960, 
τον Αθανάσιο Πιτσαδιώτη.

546.  Λιγόλογες, πάντως, γραπτές ευχές, τις τελευταίες, θα στείλη την επόμενη χρο-
νιά ο πατέρας στον γιο για την ονομαστική του εορτή, στα Εισόδια της Θεοτόκου: «Χρό-
νια πολλά αγαπητέ μου Πάνο, ο Πατέρας σου, Σε... περιμένω, [υπογραφή], 21-11-1962».

Εικ. 114. Την ίδια περίοδο, εκδρο-
μή-ξενάγηση στην Επίδαυρο με 
τους ίδιους μαθητές. Διακρίνονται 
και οι καθηγητές Ιωάννης Νοτάρης, 
φιλόλογος, όρθιος στην τρίτη σειρά 
από δεξιά, και ο καθηγητής Αθανά-
σιος Μακρής, θεολόγος, όρθιος με 
το καπέλο στην προτελευταία σει-
ρά αριστερά.

1. Prol_Kef.1-6.indd   282 18/4/2021   1:11:33 μμ



ΙΙΙ. Η α΄ αττική περίοδος. Γυμνάσιο Χαλανδρίου (1956-1961) 283

ήταν η επιθυμία του γυμνασιάρχη Ιωάννη Σ. Παπαδάτου και όπως είχε 
κάμη την προηγούμενη σχολική χρονιά. Δικαιολόγησε την επι λογή αυτή 
λέγοντάς του ότι «[...] ως τώρα μάθαινα τα παιδιά του κό σμου γράμ-
ματα, τώρα θα αναλάβω το γιο μου [τον γράφοντα]», όπερ και εγένετο 
(μαρτυρία Αλίκης Π. Ροντογιάννη). 

Ο γράφων είχε τον Π. Γ. Ροντογιάννη καθηγητή σ’ όλα τα φιλολογι-
κά μαθήματα (Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Ιστορία και στην Γ΄ τάξη Λα-
τινικά) από το 1957 ώς το θέρος του 1961, δηλαδή, από τη Α΄ έως και 
τη Δ΄ τάξη του Γυμνασίου, ενώ διδάχθηκε απ’ αυτόν στη Λευκάδα τα 
καλοκαίρια του 1961 και 1962 διάφορα αρχαία ελληνικά κείμενα της 
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως, συμπεριλαμβανομένου του πλατωνικού Κρίτωνα και 
του Επιτάφιου του Περικλέους.547 Αισθάνεται, ως εκ τούτου, ζωηρή την 
ανάγκη να καταθέση την προσωπική του εμπειρία από τη διδασκαλία 
του φιλολόγου πατρός του στην τάξη και την προετοιμασία που του 
έκανε στα Αρχαία Ελληνικά στο σπίτι, παρ’ ότι σε αρκετές περιπτώ-
σεις και άλλοι πριν, όπως είδαμε, αλλά και μετά, όπως θα δούμε, εξέ-
φρασαν κατά το μάλλον ή ήττον παραπλήσιες απόψεις. 

Κατά συνήθη τακτική του ο Π. Γ. Ροντογιάννης παρατηρούσε προ-
σεκτικά τους μαθητές και κατέγραφε τη συμπεριφορά καθενός. Αξιο-
λογούσε τις ικανότητες και τις αδυναμίες τους και ανάλογα τους αντι-
μετώπιζε, ώστε η διαπαιδαγώγησή τους να είναι η κατά το δυνατόν 
καλλίτερη. Απολάμβανε και εκθείαζε την απόδοση του ταλαντούχου, 
παρότρυνε τον βραδυκίνητο, με χιούμορ προσγείωνε τον αφηρημένο. 
Κάθε μαθητής ήταν γι’ αυτόν κάτι ξεχωριστό που άξιζε το ενδιαφέρον, 
τη φροντίδα και τη στοργή του.

Μέχρι και τον θάνατό του θυμόταν πλήθος ονομάτων και αναγνώρι-
ζε εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό μαθητών του. Πολλών θυμόταν ακόμη 
και τα παρατσούκλια τους, που όχι σπάνια τα έβγαζε ο ίδιος. Ήταν 

547.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν δίδαξε στον γράφοντα αρχαία τραγωδία. Του δίδαξε, 
όμως, στις πρώτες τέσσερεις τάξεις του Γυμνασίου τα παρακάτω κείμενα: Ξενοφώντα 
Κύρου ανάβαση, Ισοκράτους Πανηγυρικός, Λυσία Υπέρ αδυνάτου λόγος, Δημοσθένη 
Α΄ Ολυνθιακός, Πλάτωνος Κρίτων και Θουκυδίδου Επιτάφιος. Σημειώνεται πως και 
μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο Χαλανδρίου, το 1963, ιδιαιτέρως από το 
1975 και μετά, έως τα τέλη Ιουλίου 1996, ο γράφων κατέφευγε στον Π. Γ. Ροντογιάννη 
για να ζητήση τη φιλολογική ματιά του πριν τη δημοσίευση όλων των γραμμένων στην 
ελληνική επιστημονικών του κειμένων. Σημαντικός δε λόγος που ελληνικές δημοσιεύσεις 
του στο περιοδικό της Ιατρικής Αθηνών Ιπποκράτης προβάλλονταν ιδιαιτέρως ήταν, 
κατά δήλωση του υπεύθυνου της εκδόσεως του περιοδικού, καθηγητού Φώτη Παυλάτου, 
το φιλολογικό τους ύφος! 
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ακόμη σε θέση με αμεσότητα και ακρίβεια να θυμάται και ιστορίες 
στην τάξη, όπου καθηγητής και μαθητές βρέθηκαν αντιμέτωποι. Και δεν 
ήταν καθόλου λίγες οι περιπτώσεις που μαθητές έγιναν αποδέκτες των 
ειρωνικών του σχολίων ή ακόμη αισθάνθηκαν κάποτε «δυναμική» την 
αντίδραση του καθηγητή τους. Ένας από αυτούς υπήρξε και ο γράφων. 

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης διέθετε την ξεχωριστή εκείνη ικανότητα του 
παιδαγωγού να μεταμορφώνη γρήγορα και αποτελεσματικά ένα ετερό-
κλητο πλήθος μαθητών σε ένα πειθαρχημένο σύνολο που το χαρακτή-
ριζαν το αμείωτο ενδιαφέρον για το μάθημα και η άμιλλα για ενεργό 
συμμετοχή καθενός στην τάξη, όπου ανεπανάληπτη ήταν η παρουσία 
του. Όπως ο διευθυντής ορχήστρας, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
επέβαλλε στο ακροατήριο την απόλυτη κυριαρχία του. Οι μαθητές κα-
τευθύνονταν με δεξιοτεχνία σε ενεργό συμμετοχή. Η ατμόσφαιρα στην 
τάξη χαρακτηριζόταν από αυστηρότητα. Στον γράφοντα δημιουργούσε 
κατά κανόνα φόβο, αφού η σκληρότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις 
και η βιαιότητα δεν απουσίαζαν. Σε ρόλο σκηνοθέτη, πάλι, έντεχνα 
αποκάλυπτε τη νέα γνώση ή καλλίτερα κατηύθυνε τον μαθητή να απο-
καλύψη ο ίδιος το καλά ώς τότε κρυμμένο νέο στοιχείο. Έδινε μεγά-
λη έμφαση στην ακρίβεια. Είχε απόλυτη βεβαιότητα για την ορθότητα 
της παρεχομένης γνώσεως. Απέφευγε την προβολή του ασήμαντου, ενώ 
αντίθετα πρόβαλλε το ενδιαφέρον και βαρύνον στοιχείο. Στη διδασκα-
λία των αρχαιοελληνικών, των λατινικών και των νεοελληνικών κειμέ-
νων ο Π. Γ. Ροντογιάννης όχι μόνο ζούσε το κείμενο που δίδασκε, αλλά 
ήξερε και να το ζωντανεύη. Έτσι, ο μαθητής καθοδηγούμενος μπορούσε 
να διακρίνη αυτό που κρυβόταν πίσω από τις λέξεις, ν’ αντιληφθή το 
πνεύμα του συγγραφέα και το βαθύτερο νόημα του κειμένου. Κάθε 
ενδιαφέρον στοιχείο, η νέα γνώση, αφού προβαλλόταν επαναληπτικά,548 
ώστε να γίνη κτήμα του μαθητή, στη συνέχεια μεθοδικά ενσωματωνό-
ταν στο γνωστικό του υπόστρωμα, αφού προηγουμένως αποτιμάτο η 
αξία και αναλυόταν η σημασία του, και, τέλος, συνδεόταν με την (προ)
υπάρχουσα γνώση. Αδιάκοπη ήταν η πορεία από το γνωστό στο άγνω-
στο και πάλι πίσω, ενώ το ποιος, το πού και το πότε διαδέχονταν το 
πώς και το γιατί, κάτι που διατηρούσε το ακροατήριο σε εγρήγορση 
και ενεργό συμμετοχή.

Συχνά εβίωνες, κατά τη βήμα προς βήμα αποκάλυψη του νέου στοι-

548.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης συχνά χρησιμοποιούσε τη φράση πες το πάλε, παιδί μου 
στον μαθητή που απαντούσε ορθά σε ερώτησή του, εκεί που είχαν αποτύχει αρκετοί 
άλλοι πριν.
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χείου, ένα είδος πυρετώδους εξάψεως, που όχι σπάνια έφθανε στα όρια 
της συγκινησιακής φορτίσεως και ήταν αισθητή και στο διάλειμμα που 
ακολουθούσε αλλά και μετά. Συχνά στη διάρκεια της διδασκαλίας, 
στην από κοινού αναζήτηση, επικρατούσε αμήχανη σιωπή, εκδήλωση 
αδυναμίας του ακροατηρίου να συμπορευθή μαζί του. Τότε, το ιδιό-
τυπο χιούμορ του καθηγητή, καταλυτικό, ερχόταν να σπάση τη σιωπή, 
να δώση τόνο ελαφράδας και στιγμιαίας χαλαρώσεως, για να κινηθή 
και πάλι η τάξη προς τα εμπρός. Το χιούμορ αυτό έμενε ανεξίτηλα 
χαραγμένο στη μνήμη των μαθητών του.549 Κάποιοι μαθητές του Π. Γ. 
Ροντογιάννη, απόφοιτοι του Γυμνασίου Λευκάδος του 1955, θυμούνταν 
το παρακάτω τετράστιχο, μεταξύ άλλων, που έλεγε ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης, όταν απευθυνόταν σε κάποιον απρόσεκτο στην τάξη, χωρίς να λέη 
το όνομά του: «Κι ύστερα λες, / πως δεν ανθίζουνε οι στράτες / και δε 
σε φέρνουνε μαζί / ξανθές και μαυρομάτες!».

Η στάση του Π. Γ. Ροντογιάννη στην τάξη ήταν χαρακτηριστική. Οι 
χειρονομίες του μετρημένες. Η έκφραση του προσώπου και ο τόνος της 
φωνής μεταβάλλονταν αναλόγως του περιεχομένου της διδασκαλίας 
και της συγκινησιακής του καταστάσεως. Το πολύ χαρακτηριστικό τέ-
ντωμα του δέρματος του μετώπου αποκάλυπτε έντονη έκπληξη ή οργή. 
Οι κουβέντες του ήταν οι απολύτως απαραίτητες. Η εικόνα του θύμιζε 
έντονα ηθοποιό-πρωταγωνιστή του θεάτρου. Τελειώνοντας το μάθημα 
και βγαίνοντας από την τάξη για διάλειμμα, συνήθως καθυστερημένα, 
συχνά ο γράφων είχε την εντύπωση της ικανοποιητικής εμπεδώσεως της 
διδαχθείσας ύλης, μαζί με έντονη την περιέργεια για τη συνέχεια και 
ζωηρή τη διάθεση για αναζήτηση, καθώς ανυποψίαστοι ώς τότε κόσμοι 
ανοίγονταν μπροστά του. Όχι σπάνια στο τέλος του μαθήματος είχε την 
αίσθηση του κενού, της μικρότητας, της ασημαντότητας, της άγνοιας.

Ενδιαφέρον έχει η σχέση καθηγητή και μαθητή στην τάξη. Αρκετά 
υπήρξαν τα ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά περιστατικά, που, κατά 
τον παρόντα σ’ αυτά γράφοντα, αξίζει να γίνουν γνωστά για τη σχέση 
αυτή. Κάποτε, ένα πρωί στα 1961, στο νέοδμητο Γυμνάσιο Χαλανδρίου 
ο τότε μαθητής της Δ΄ τάξης Κ. Κασαπάκης έφθασε καθυστερημένα. 
Επιχείρησε να γυρίση το πόμολο της πόρτας και απαρατήρητος να μπη 
στην τάξη, όπου ο Π. Γ. Ροντογιάννης δίδασκε Νέα Ελληνικά. Το ελα-
φρό, όμως, τρίξιμο της πόρτας μέσα στη νεκρική ησυχία και το αυστηρό 
περιβάλλον, που συνήθως χαρακτήριζε το μάθημά του, διέκοψε απότο-

549.  Βλ. σχετική αναφορά τους στην Ηχώ της Λευκάδος, φ. 91, 1997, με τίτλο «Στη 
μνήμη του Πάνου Ροντογιάννη (1911-1996)». 
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μα τον ειρμό του διδάσκοντος, την ώρα που ο τελευταίος συνεπαρμένος 
ανέλυε το αγαπημένο του άσμα «Του νεκρού αδελφού». Ακολούθησε 
πανδαιμόνιο και κυνηγητό. Μπρος ο έντρομος Κασαπάκης και πίσω 
του ο καθηγητής του ώς το προαύλιο του σχολείου! «Το αυστηρό πράγ-
μα είναι η αληθινή χαρά»,550 πίστευε, επαναλάμβανε και εφάρμοζε και 
στην τάξη ο Π. Γ. Ροντογιάννης. 

Σε άλλη μια περίπτωση, πάλι το 1961, ο συμμαθητής του γράφοντος 
στη Δ΄ τάξη στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Άγγελος (Λάκης) Κρανίδης δέ-
χθηκε, εξ αιτίας ασέβειάς του την ώρα του μαθήματος (έκλεισε το μάτι 
σε συμμαθήτριά μας), τρομερή τιμωρία. Τη γροθιά του Π. Γ. Ροντογιάν-
νη στο ένοχο μάτι του. Είκοσι επτά χρόνια αργότερα ο καθηγητής, 
πλέον, Ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγ. Κρανίδης καλείται 
ν’ αντιμετωπίση χειρουργικά τον παλιό του καθηγητή που εκδήλωσε 
υπερτροφία του προστάτη. Όλα καλά, έως λίγο πριν την είσοδο του 
ασθενούς στο χειρουργείο. Τότε ακριβώς βρήκε ο Λάκης, που φυσικά 
ποτέ δεν ξέχασε το περιστατικό και ίσως περίμενε χρόνια τη στιγμή, να 
τον ρωτήση χαμογελώντας: «Θυμάστε, κύριε Πάνο, που μου βουλώσατε 
το μάτι;», προς εμφανή ταραχή του καθηγητή του. Φυσικά η επέμβαση 
πήγε, όπως αναμενόταν, καλά. Δυστυχώς ο καλός συμμαθητής και συμ-
φοιτητής, χειρουργός καθηγητής Άγγ. Κρανίδης551 απεβίωσε αιφνιδίως 
το 2002 στην κορύφωση της επαγγελματικής/επιστημονικής του σταδι-
οδρομίας, σε ηλικία μόλις 57 ετών, παίζοντας τένις, λες και βιαζόταν να 
συναντήση πρόωρα τον «δυναμικό» καθηγητή του! 

Είναι αξιοσημείωτο πως ο «δυναμικός» παιδαγωγικός τρόπος του 
Π. Γ. Ροντογιάννη, που πιο πάνω αναφέραμε, χαρακτήριζε, περιέργως, 
την εντός της τάξεως συμπεριφορά του μόνο στην τάξη που ο γράφων 
μαθήτευε, όχι, όμως, και σε άλλα τμήματα ή τάξεις που δίδαξε στο 
Χαλάνδρι. Την εικόνα του «δυναμικού» παιδαγωγού γνωρίσαμε, ώς 
τώρα, μόνο μία φορά κατά το παρελθόν, τότε που πρωτοδιορίστηκε 
στην Κατερίνη, στην Α΄ τάξη που δίδαξε, όχι όμως στη συνέχεια. Ούτε, 
πάλι, επαναλήφθηκε ποτέ μετά το Χαλάνδρι σε άλλο μαθητικό κοινό. 

550.  Το υπό του Λευκίου Ανναίου Σενέκα λεχθέν «res severa verum gaudium». 
551.  Ο καθηγητής Άγγ. Κρανίδης, που υπήρξε στα νιάτα του καπνιστής, όχι όμως 

και αθλητής, ξεκίνησε καθυστερημένα το τένις και γρήγορα εξελίχθηκε σε ικανό τενίστα 
με ταξύ Ευρωπαίων συναδέλφων του ιατρών-αθλητών. Την ημέρα που πέθανε (αρχές 
Αυ γούστου) έκανε στο Ηράκλειο της Κρήτης υπερβολική ζέστη και υγρασία, και η 
προ σπάθειά του ήταν έντονη και παρατεταμένη. Αποτέλεσμα ήταν να υποστή αιφνίδιο 
καρ διακό θάνατο. 
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Την εξήγηση της παράδοξης αυτής συμπεριφοράς του ίσως αποκα-
λύπτει δήλωση-εξομολόγηση του ιδίου σε γράμμα του – απάντηση552 
στον συνάδελφό του Ιωάννη Νοτάρη. Ο τελευταίος του έγραψε στις 
7.12.1963 και στην απάντησή του, αναφερόμενος στα παιδιά του, ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης απάντησε: «[...] Τα παιδιά μου είχαν φοβία και 
νευρικότητα, που τους δημιούργησα εγώ, που για να μην ξεθυμαίνω, 
όπως άλλοι, στα παιδιά του κόσμου, κάπου έπρεπε να ξεθυμάνω, γι-
ατί άνθρωπος με αδυναμίες πολλές είμαι κι εγώ, ξεθύμαινα στα δικά 
μου παιδιά. Κι όταν έλειψε η φοβία, ο μεγάλος [ο γράφων] πήρε 8 [με 
άριστα το 10] σύνθεση553 κι οχτώ [με άριστα το 20] τούβανα κι εγώ!! 
Κι όμως ήξαιρα τι έφταιγε, αλλά δε μπορούσα ν’ αντιδράσω». Χωρίς 
αμφιβολία ο Π. Γ. Ροντογιάννης έτρεφε την ελπίδα ή είχε καλλίτερα την 
προσδοκία οι γιοι του να διακρίνωνται με τις επιδόσεις τους στο σχο-
λείο και να είναι πρότυπα μαθητών. Ήταν γι’ αυτό μαζί τους αυστηρός 
και απαιτητικός. Δεν λάβαινε, όμως, υπ’ όψιν του και την παράλληλη 
δραστήρια ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό (τον στίβο). Ιδιαιτέρως, 
μάλιστα, του φιλόδοξου για διακρίσεις, και σε εθνικό μάλιστα επίπεδο, 
γράφοντος, από τη Β΄ τάξη του Γυμνασίου, δηλαδή από το 1959 και 
ύστερα·554 ενασχόληση που, κατ’ ανάγκη, τον υποχρέωνε να θέτη και 
άλλους στόχους, πέραν της καλής αποδόσεως στα μαθήματα, και να 
μοιράζη τις δυνάμεις του μεταξύ σχολείου-σπιτιού και γυμναστηρίου, 
μια ασφαλώς όχι εύκολη επιδίωξη. 

Το πώς αντιδρούσε ο Π. Γ. Ροντογιάννης σε αστοχία ορθής απαντή-
σεως από ερωτώμενο μαθητή εξαρτάτο από τον βαθμό της αστοχίας ή/
και τη διάθεση του καθηγητή. Σε μια περίπτωση στο μάθημα των Αρ-
χαίων, στη Β΄ τάξη στο Χαλάνδρι, συμμαθητής του γράφοντος ζητείται 
να κλίνη την προστακτική του τίθημι. Κι ο μαθητής κλίνει: τάτητι, τα
τήτω, τατατάτητι, τατατατήτω! Την αρχική σιωπή ακολουθεί... καται-
γίδα: Ούτε σεισμός στην τάξη. Ο καθηγητής αντιδρά ουδέτερα και ζητεί 
από τον μαθητή να επαναλάβη. Η πανομοιότυπη, και με σοβαρότητα, 
επανάληψη από τον πεπεισμένο για την ορθότητα της απαντήσεως του 
(καλού) συμμαθητή μας, προκαλεί στον Π. Γ. Ροντογιάννη παρατε-

552.  Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για σχέδιο γράμματος ή, το πιθανότερο, για 
εξασέλιδο γράμμα που ποτέ δεν ταχυδρομήθηκε. 

553.  Αναφέρεται στον βαθμό, στην έκθεση που ο γράφων έλαβε στις επιτυχείς ει-
σαγωγικές εξετάσεις στην Ιατρική Αθηνών, τον Σεπτέμβριο του 1963.

554.  Από το 1959 ώς το 1964 με τη δισκοβολία, κατόπιν με το άχαρο και εξαντλητικό 
δέκαθλο, για δύο χρόνια, και μετά πάλι με τη δισκοβολία και την άρση βαρών, ώς το 1968.
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Εικ. 115-117 (σ. 288-289). Μάιος 1961. Εικ. 115 (επάνω): Ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης, ως συνοδός καθηγητής και ξεναγός, με συμμαθητές του γράφοντος της 
Δ΄ τάξεως Αρρένων του Γυμνασίου Χαλανδρίου στη Σπάρτη. Την εκδρομή 
ακολούθησε και ο γενικός επιθεωρητής Ιωάννης Κ. Σταματέλος (Εικ. 116 σ. 
289, επάνω). Εικ. 117 (σ. 289, κάτω): Ο Π. Γ. Ροντογιάννης σέρνει το χορό 
(χαιρόταν να χορεύη τσάμικο, τον συγκινούσαν τα δημοτικά και τα χόρευε. 
Ιδιαιτέρως συγκινούνταν να ακούη το τραγούδι «Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο» 
και το «Παπάκι»).
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ταμένους γέλωτες μαζί με δάκρυα!555 Το παραπάνω περιστατικό το 
θυμόταν και το διηγείτο ο καθηγητής για δεκαετίες μετά, αντιδρώντας 
με τον ίδιο πάντα τρόπο. 

Αξίζει ακόμη ν’ αναφέρουμε πως ο Π. Γ. Ροντογιάννης αντιμετώπι-
ζε «δύσκολους» μαθητές. Στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, ανάμεσα στους 
συμμαθητές του γράφοντος στην Α΄ Γυμνασίου ήταν και ο Β. Σ., μεγα-
λύτερος μερικά χρόνια των υπολοίπων μας. Ο εν λόγω μαθητής ήταν 
στην κυριολεξία, μαζί με τον λίγο μεγαλύτερο αδελφό του, πασίγνωστοι 
τραμπούκοι στο Χαλάνδρι. Στις εξετάσεις του Ιουνίου στο μάθημα των 
Αρχαίων ο Β. Σ. αντί απαντήσεως στα ζητούμενα διεκτραγώδησε αυ-
θεντικά τα δυστυχισμένα ώς τότε χρόνια της ζωής του. Ο κατάπληκτος 
εξεταστής, που με πολλή συγκίνηση διάβασε στη γυναίκα του και στον 
μικρότερο γιο του (που θυμάται το περιστατικό) το κείμενο, έβαλε 
προβιβάσιμο βαθμό και έσκισε το γραπτό, προφανώς για να αποφευ-
χθή τυχόν έλεγχος από τη διεύθυνση του σχολείου.

Το 1960 ο Π. Γ. Ροντογιάννης δημοσιεύει στο περιοδικό Ζυγός (τχ. 
Ιουνίου, σ. 27-37), με σημαντική καθυστέρηση, άρθρο του που είχε έτοιμο 
από το 1953: «Η Οδηγήτρια Λευκάδος. Ένα μνημείο μοναδικό στην 
Ελλάδα». Το άρθρο αυτό αφορά στη μονή της Παναγίας της Οδηγή-
τριας, το παλαιότερο σωζόμενο χριστιανικό μνημείο της Λευκάδος, που 
ο ιστορικός μελετούσε από το 1952 συστηματικά για χρόνια.556 Στην 
προσπάθειά του, μάλιστα, να βοηθήση στη διάσωση και αποκατάστα-
ση του μνημείου, ο ιστορικός ενεργούσε, ήδη από τα τέλη του 1955, 
και διοικητικά. Κατόπιν των ενεργειών αυτών έφθασε στη Λευκάδα ο 
Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Γ΄ Περιφέρειας Αρχαίας Κορίν-
θου Δημήτριος Πάλλας. Ο τελευταίος ανεντίμως και αντιδεοντολογικώς 
φερόμενος, επιχείρησε να καρπωθή, ως δικό του εύρημα, το σημαντι-
κό αυτό βυζαντινό μνημείο της Λευκάδος, σε σχετική ανακοίνωση που 
έκανε σε διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών στην Οχρίδα το 1961. 
Η ενέργεια του συγκεκριμένου Εφόρου ενόχλησε ιδιαιτέρως τον Π. Γ. 
Ροντογιάννη, που αναφέρθηκε με οκτασέλιδη δακτυλογραφημένη επι-
στολή του λεπτομερώς στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης (15.1.1963) 
για το ιστορικό τής εκ μέρους του αποκαλύψεως του εν λόγω μνημείου 

555.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης αντιδρούσε με γέλια και δάκρυα μαζί μόνο όταν γινόταν 
μάρτυρας εξόχως κωμικής σκηνής ή διηγήσεως μιας έξυπνης κωμικής χιουμοριστικής 
ιστορίας, όχι όμως στην τάξη.

556.  Περί του ναού της Οδηγήτριας βλ. και Π. Γ. Ροντογιάννη, Η χριστιανική τέχνη 
στη Λευκάδα, ό.π., σ. 38-57.
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της Λευκάδος και των ενεργειών που έκαμε στη συνέχεια. Η επιστο-
λή αυτή επιδόθηκε557 για δημοσίευση στον διευθυντή της Συντακτικής 
Επιτροπής του εν λόγω περιοδικού, τον Κ. Πορφύρη (1910-1967). Ο τε-
λευταίος με επιστολή του, με ημερομηνία 27.1.1963, του γνωστοποίησε 
πως για να δημοσιευθή, πρέπει το μέγεθός της να περιορισθή σε μία 
ή το πολύ μιάμιση δακτυλογραφημένη σελίδα. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, 
κρίνοντας ασφυκτικό το πλαίσιο αυτό, δεν επανήλθε και η επιστολή 
του έμεινε τελικώς αδημοσίευτη. Μεταγενέστερα, όμως, το 1995, όταν 
δημοσίευσε το άρθρο του «Το χρονικό της συστάσεως της τωρινής Δη-
μόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής 
Εκκλησιαστικής Τέχνης Λευκάδος»558 αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα. 
Η αδημοσίευτη αυτή επιστολή του συμπληρώνει τα όσα ο ίδιος έγραψε 
για την Οδηγήτρια και τις ενέργειες του Δ. Πάλλα. 

Τον Σεπτέμβριο του 1961, έχοντας συμπληρώσει πέντε χρόνια στη 
θέση του στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, προάγεται, όπως είπαμε (και 
παρά τη θέλησή του) στον βαθμό του γυμνασιάρχου και τοποθετεί-
ται στο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας.559 Ήταν, συνεπώς, υποχρεωμένος να 
εγκα ταλείψη την Αττική και την οικογένειά του και να εγκατασταθή 
στη νέα του έδρα, όπως και έγινε. Τη μη προαγωγή του και την κατ’ 
ακο λουθία παραμονή του στη θέση του στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου είχε 
προ ηγουμένως με τρεις σχετικές αναφορές του ζητήση από την προϊ-
σταμένη αρχή, αιτιολογώντας επαρκώς το σχετικό του αίτημα, ωστόσο 
δεν εισακούσθηκε. Ο κυριώτερος λόγος που επικαλέσθηκε, πέραν της 
σημαντικής οικονομικής επιβαρύνσεως για τον ίδιο και την οικογένειά 
του, που συνεπαγόταν η μετακίνησή του αυτή, αφού τον υποχρέωνε σε 
διατήρηση δύο σπιτικών, συνδεόταν με την επιθυμία του, παραμένο-
ντας στη θέση του, να μπορέση να ολοκληρώση το ιστοριογραφικό του 
έργο, αφού τη διαθεσιμότητα των βιβλιογραφικών πηγών, που τόσο 
ανάγκη είχε, μπορούσε να εξασφαλίση μόνο η Αθήνα. Για τον Π. Γ. 
Ροντογιάννη η τοποθέτησή του στη νέα του θέση οριοθετεί και το τέλος 
της α΄ αττικής περιόδου στη σταδιοδρομία του στην εκπαίδευση και την 
αρχή της επομένης, της θεσπρωτικής. 

Πριν εγκαταλείψει, όμως, την Αθήνα, το 1961, ολοκλήρωσε συνοπτι-

557.  Από τον Σπύρο Ι. Ασδραχά.
558.  Βλ. Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Η΄, Αθήναι 1995, σ. 248-253.
559.  Διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 93374/6.9.1961 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 196/5.9. 

1961) ο Π. Γ. Ροντογιάννης τοποθετήθηκε στη νέα του θέση με τον αντίστοιχο μισθό, με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 113/5.4.1961 πράξη του ΠΥΣΜΕ Αθηνών.

1. Prol_Kef.1-6.indd   291 18/4/2021   1:11:34 μμ



292 Κεφάλαιο 4  Η πορεία του στην εκπαίδευση (1939-1975)

κό ιστορικό, κατά χρονολογική σειρά, υπόμνημα, που ενσωματώθηκε 
στον ενδιαφέροντα πανόδετο Ιστορικό χάρτη 14531947 της Νεω
τέρας Ελλάδος, που εξέδωσαν στην Αθήνα οι βιβλιοπώλες Σ. Κόντος 
και Δ. Φυλακτός, και είναι από μακρού εξαντλημένος. Το υπόμνημα 
αυτό περιλαμβάνει κατά σειρά τις εξής ενότητες: «1. 1453-1821», «2. 
Η Επανάστασις του 1821», «3. Η Ελλάς Ανεξάρτητον Βασίλειον», «4. 
Ελληνο-τουρκικός Πόλεμος 1897 (5-4-8-5)», «5. Μακεδονικός Αγών 
(1904-1908)», «6. Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος (5.10.1912 – 17.3.1913)», «7. 
Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος (16.6 – 18.7.1913)», «8. Α΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος», «9. Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922)», «10. Ελληνο-Ιταλι-
κός Πόλεμος (1940-1941)», και «11. Ελληνο-Γερμανικός Πόλεμος». 

Ιδιαιτέρως αξιομνημόνευτη για τον Π. Γ. Ροντογιάννη υπήρξε η 
θαυμάσια συνεργασία του με τον σπουδαίο γυμνασιάρχη Ιωάννη Σ. 
Παπαδάτο. Η συνεργασία των δύο ανδρών ξεκίνησε, όπως είδαμε, στη 
Λευκάδα στην αμέσως μετά τον πόλεμο περίοδο (1945-1949), στο Γυ-

Εικ. 118. Γράφει ο Π. Γ. Ροντογιάννης: «10.5.1989. Στη συνεστίαση τάξεως 
της χρονιάς 1958 (;) του Γυμνασίου Χαλανδρίου. Από αριστερά, Πάνος Ρο-
ντογιάννης, Μάρκος Καλεώδης, Αντώνης Παπαγεωργίου (μαθηματικός) και 
Κουμιώτου. Οι τρεις άλλοι φιλόλογοι».
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μνάσιο Λευκάδος, όπου και οι δύο συνυπηρέτησαν, και βασίσθηκε στην 
αμοιβαία εκτίμηση και στην εξαιρετική φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ 
τους. Μετά την απομάκρυνση του Ι. Σ. Παπαδάτου από τη Λευκάδα, 
που ακολούθησε την προαγωγή του σε γυμνασιάρχη, οι δύο άνδρες δεν 
διέκοψαν τη μεταξύ τους επαφή διατηρώντας αλληλογραφία. Ακολού-
θησε η συνεργασία τους στο Χαλάνδρι και πολύ αργότερα, από το 1971 
και μετά, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελε-
τών και ώς τον θάνατο του μαθηματικού, το 1984. Η βαθιά εκτίμηση 
του Π. Γ. Ροντογιάννη για τον παλαιό του προϊστάμενό, συνεργάτη 
και φίλο αποκαλύπτεται από τη σχετική αναφορά του στα «Βιογρα-
φικά του Ιωάννου Σπ. Παπαδάτου», που περιέχονται στο έργο Ιωάν
νης Σπυρ. Παπαδάτος (19031984) Βιογραφικά – εργογραφία, που 
επιμελήθηκε η κόρη του Χαρά Παπαδάτου-Γιαννοπούλου. Γράφει γι’ 
αυτόν ο Π. Γ. Ροντογιάννης: «[...] Στο Χαλάνδρι ο Γ. Παπαδάτος άφη-
σε εποχή σα δάσκαλος και σαν άνθρωπος και ως κύριος συντελεστής 
της οικοδομήσεως ενός λαμπρού διδακτηρίου για τους μαθητές και 
τις μαθήτριες της Μέσης Εκπαιδεύσεως». Σημειώνεται, ακόμη, πως 
στον Ι. Σ. Παπαδάτο στρεφόταν ο ίδιος για πληροφορίες σχετικά με τη 
διοίκηση του Γυμνασίου, μετά την προαγωγή του, το 1961, σε γυμνα-
σιάρχη. Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη βρίσκεται το τετράδιο των 
χειρόγραφων σημειώσεών του, που συντάχθηκαν με τη βοήθεια του Ι. 
Σ. Παπαδάτου και αφορούν στη διοίκηση του Γυμνασίου Ηγουμενί-
τσας. Τον Παπαδάτο πάλι συμβουλευόταν για τη σύνταξη πινάκων, 
αναφορών του σε σταθμά και γενικώς όπου αλλού χρειαζόταν ανα-
φορά σε αριθμητικά δεδομένα, τότε που προετοίμαζε την έκδοση της 
Ιστορίας της νήσου Λευκάδος. Τα εξαιρετικά αισθήματά του για τον 
Ι. Σ. Παπαδάτο αποτυπώνουν όσα ο ίδιος σε χειρόγραφη επιστολή 
του έγραψε προς την κόρη του εκλιπόντος φίλου του, κ. Χαρά Παπα-
δάτου-Γιαννοπούλου, με ημερομηνία 10.11.1991, για να τη συλλυπηθή 
για τον πρόσφατο τότε θάνατο της μητρός της, Μαρίας. Στην επιστολή, 
φωτοτυπία της οποίας ευγενώς μας παραχώρησε (1/2012) η κ. Χαρά 
Παπαδάτου-Γιαννοπούλου, ο Π. Γ. Ροντογιάννης γράφει με τρεμάμενο 
από το Πάρκινσον χέρι: «[...] Tο Γιάννη δεν θα τον ξανακούσω ούτε να 
ψέλνει ούτε να διδάσκει ούτε να τραγουδάει, ούτε να λέει τ’ αγαπητά 
ανέκδοτά του. Δε μπορείς να φανταστείς πόσο μου λείπει. Κάθε ώρα 
κάθε μέρα τον αναζητάω...».560 

560.  Για το πώς κατευόδωσε ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο στερνό ταξίδι του τον σπουδαίο 
εκπαιδευτικό, και για περίπου 40 χρόνια φίλο του, Ιωάννη Σ. Παπαδάτο, βλ. τον επικήδειο 
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Συνοψίζοντας, η α΄ αττική περίοδος υπήρξε σχετικά σύντομη αλλά 
σημαντική. Η υποδοχή του Π. Γ. Ροντογιάννη από συναδέλφους και 
μαθητές στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου ήταν από κάθε άποψη εξαιρετική. 
Ο ίδιος είναι και εδώ το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική 
ακτινοβολία, αφήνοντας τη σφραγίδα του στην ψυχή των μαθητών του, 
που είναι εμφανής ώς τα σήμερα. Τονίζουμε το γεγονός της από πολύ 
ενωρίς αξιολογήσεως του Π. Γ. Ροντογιάννη από γενικό επιθεωρητή 
και της βαθμολογήσεώς του με την καλλίτερη ώς τότε επίδοση, που 
προσέγγιζε το απόλυτο. Το Υπουργείο Παιδείας προέβη, το 1958, σε 
τρεις εξαιρετικές διακρίσεις για τον Π. Γ. Ροντογιάννη, η κυριότερη 
από τις οποίες ήταν η χορήγηση κρατικής υποτροφίας για μεταπτυχι-
ακές σπουδές στο εξωτερικό, για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου. 
Ο Π. Γ. Ροντογιάννης αναγκάζεται, για οικονομικούς κυρίως λόγους, 
να μη την αποδεχθή. Περί το 1957 ο Π. Γ. Ροντογιάννης ολοκληρώνει 
τη συγγραφή του έργου του Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, που 
όμως θα καθυστερήση ακόμη να δημοσιευθή. Παρά την απομάκρυνσή 
του από τη Λευκάδα, ο Π. Γ. Ροντογιάννης εξακολουθεί να μετέχη 
ενεργά στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, στο πλαίσιο των οποίων, πλην 
άλλων, ξεναγεί και σπουδαίες προσωπικότητες του πνεύματος και των 
γραμμάτων, που με τη σειρά τους εκφράζονται σε δημοσιεύματά τους 
σε έγκυρες αθηναϊκές εφημερίδες με ιδιαιτέρως κολακευτικό γι’ αυτόν 
τρόπο. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης αποκτά την ιδιόκτητη κατοικία του στο 
Χαλάνδρι, αλλά υποχρεώνεται σε εξαντλητική επαγγελματική επιβά-
ρυνση, με διδασκαλία σε ιδιωτικά σχολεία, για την αποπληρωμή της. 
Το μοντέλο που χαρακτηρίζει τον Π. Γ. Ροντογιάννη την περίοδο αυτή 
είναι αυτό του κορυφαίου και λίαν δημοφιλούς φιλολόγου/εκπαιδευτι-
κού, του ιστορικού-μελετητή και του φιλολόγου-μεταφραστή. 

Το 1961 προάγεται «κατ’ απόλυτον εκλογήν» σε γυμνασιάρχη και 
υποχρεώνεται να εγκαταλείψη στην Αθήνα και την οικογένειά του, για 
να εγκατασταθή στον νέο προορισμό του, την Ηγουμενίτσα.

λόγο που εκφώνησε στις 18 Φεβρουαρίου 1984 στον ναό του νεκροταφείου Χαλανδρίου 
Αττικής (δημοσιεύεται στο Παράρτημα). Τον λόγο αυτό κρίναμε σκόπιμο να πλαισιώσουμε 
(βλ. επίσης Παράρτημα) με δύο ακόμη επικήδειους λόγους Π. Γ. Ροντογιάννη. Τον πρώτο 
εκφώνησε για τον εκλιπόντα φίλο του Γιάννη Σπ. Παπαδάτο («Ο Γιάννης Σπ. Παπαδάτος 
26.6.1903 – 17.2.1984», στο φιλολογικό μνημόσυνο που οργάνωσε η Εταιρεία Λευκαδικών 
Μελετών στην Αθήνα, στις 22 Μαρτίου 1989, και τον δεύτερο εκφώνησε στις 14 Ιανουαρίου 
1985 για τον Σπύρο Ιωάννου Παπαδάτο (1936-1985), μαθηματικό, γιο του Ι. Σ. Παπαδά-
του, που απεβίωσε αιφνιδίως, ένα μόλις χρόνο μετά τον θάνατο του πατρός του.
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IV. Η θεσπρωτική περίοδος. Στο μεικτό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας 
(19611962)

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν 50 ετών, όταν το 1961 τοποθετήθηκε στο Γυ-
μνάσιο Ηγουμενίτσας ως γυμνασιάρχης. Ήταν ώς τότε, αλλά και για 
χρό νια αργότερα, ο νεώτερος γυμνασιάρχης του Γυμνασίου αυτού.561 
Στην πόλη εγκαταστάθηκε μόνος, αφού η οικογένειά του παρέμεινε 
στην Αθήνα. Ο χωρισμός αυτός θα συνεχιστή για μια πενταετία πε-
ρίπου. Την οικογένειά του θα συναντά συνήθως στις μεγάλες γιορτά-
δες (στην Αθήνα) και στις καλοκαιρινές διακοπές (στη Λευκάδα). Η 
επικοινωνία του ίδιου με τα μέλη της οικογένειάς του θα γίνεται στο 
εξής σχεδόν αποκλειστικά δι’ αλληλογραφίας.562 Την κύρια ευθύνη του 
σπιτιού στην Αθήνα, και κυρίως της ανατροφής των παιδιών στο διά-
στημα αυτό του χωρισμού, ανέλαβε πλέον η σύζυγός του Αλίκη, που με 
τον αυστηρό και πειθαρχημένο χαρακτήρα της τα κατάφερε μια χαρά 
και στους δύο τομείς. Οι οικονομικές563 επιπτώσεις απ’ τον χωρισμό 
της οικογένειας και η ανάγκη συντηρήσεως πρακτικά δύο σπιτιών, την 
υποχρέωναν σε αυστηρό έλεγχο των δαπανών της οικογένειας και πε-
ριορισμό των εξόδων στο ελάχιστο δυνατό. Συνεχή, βεβαίως, γι’ αυτήν 
έγνοια και διαρκή πονοκέφαλο αποτελούσε ο μεγαλύτερος και πλέον 
ατίθασος έφηβος γιος (ο γράφων), που αντιμετώπιζε τότε επιτακτικά 
και το πρόβλημα της μελλοντικής του (μεταγυμνασιακής-επαγγελματι-
κής) πορείας. O ολιγαρκής, πάλι, χαρακτήρας του φιλολόγου πατρός564 
τού επέτρεπε να υπερβαίνη και αυτό το πρόβλημα σχετικά αγόγγυστα 
και με αξιοπρέπεια, τον υποχρέωνε, όμως, να προσπαθή υπηρεσιακώς 
να βελτιώση αυτήν του την κατάσταση με κάποια κατά το δυνατόν ευ-
νοϊκώτερη απόσπαση ή μετάθεσή του. 

Κατά την παραμονή του στην Ηγουμενίτσα ο Π. Γ. Ροντογιάννης 

561.  Βεβαιώνει προσφάτως ο τότε τελειόφοιτος μαθητής του Π. Γ. Ροντογιάννη Πε-
ρικλής Ζώτος.

562.  Το σύνολο σχεδόν της αλληλογραφίας της Αλίκης με τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
διατηρείται στο αρχείο του ιστορικού και αποκαλύπτει το μέγεθος των προβλημάτων 
που η οικογένεια αντιμετώπιζε τότε.

563.  Μοναδικά έσοδα που διέθετε η οικογένεια, ήταν ο μισθός του Π. Γ. Ροντογιάν-
νη, που, παρά το ότι κατείχε τον μεγαλύτερο βαθμό στον κλάδο του και είχε, το 1963, 
25χρονη προϋπηρεσία, δεν υπερέβαινε μηνιαίως τις 4.500 δραχμές, όπως αναφέρει ο 
ίδιος σε γράμμα προς τη σύζυγό του, με ημερομηνία 18.6.1963. 

564.  Αυτό αναφέρει ό ίδιος σε γράμμα του προς τη σύζυγό του και στα παιδιά του, 
με ημερομηνία 17.12.1962.
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διέμενε στο ξενοδοχείο «Ακταίον» των αδελφών Θεολόγου565 και έκανε 
συνήθως παρέα με τον εκεί διαμένοντα και καταγόμενο εκ Λευκάδος 
καλό ιατρό Δημήτριο Αραβανή.566 

Με την Ήπειρο εν γένει και κατ’ επέκταση με την παραμεθόριο 
Ηγουμενίτσα ο Π. Γ. Ροντογιάννης αισθανόταν οικειότητα. Συνέβαλε σ’ 
αυτό η παλαιά ηπειρώτικη προγονική καταγωγή των Ροντογιανναίων567 
και ο τόπος όπου ο πολυαγαπημένος του αδελφός, Σπύρος Γ. Ροντο-
γιάννης-Μελάς σκοτώθηκε το 1943. Ο γυμνασιακός, πάλι, κόσμος και 
η κοινωνία της Ηγουμενίτσας υποδέχθηκαν τον νέο τους γυμνασιάρχη 
πολύ φιλικά. Στο ίδιο Γυμνάσιο είχε ευδοκίμως υπηρετήσει, ως γυμνα-
στής, στα μέσα της δεκαετίας του ’50 και για πέντε χρόνια, ο γαμπρός 
του Π. Γ. Ροντογιάννη, Κώστας Γρηγ. Ροντογιάννης-Ζέππος.568 

Διδακτικώς ο Π. Γ. Ροντογιάννης αναλαμβάνει την Η΄ Γυμνασίου, 
όπου θα διδάξη Λογική και από τα Αρχαία Ελληνικά Ομήρου Ιλιάδα. 
Ο παλιός καλός μαθητής του τότε, ο Περικλής Ζώτος, είναι και σήμερα 
(2012) σε θέση ν’ απαγγείλη αβίαστα μεταγλωττισμένους στίχους από 
τη ραψωδία Ζ (466-481) που διδάχθηκε από τον Π. Γ. Ροντογιάννη 60 
χρόνια πριν! Ο ίδιος τελειόφοιτος μαθητής, με προσανατολισμό επαγ-
γελματικό προς τις θετικές επιστήμες, ήταν ώς τότε, κατά ομολογία 
του, αδιάφορος για τα θεωρητικά μαθήματα. Ο ερχομός και η διδα-
σκαλία του νέου φιλολόγου ήταν γι’ αυτόν αληθινή αποκάλυψη. Ο Π. 
Ζώτος, ας σημειωθή, από τότε ώς σήμερα δεν έπαψε να επικοινωνή με 
την οικογένεια του παλιού του καθηγητή για να ευχηθή και να εκφράζη 

565.  Ένας εκ των μαθητών του Π. Γ. Ροντογιάννη στο Γυμνάσιο ήταν και ο τελειό-
φοιτος Σπύρος Θεολόγος, γιος ενός εκ των ιδιοκτητών του άνω ξενοδοχείου. Πληροφορεί 
σχετικώς ο Περικλής Ζώτος.

566.  Πληροφορεί σχετικώς ο Περικλής Ζώτος.
567.  Οι Ροντογιανναίοι κατάγονται από κτηνοτροφική οικογένεια, κλάδο των Τσου-

μαναίων του Ζαγορίου. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Τα ιστο
ρικά του χωριού Τσουκαλάδες Λευκάδος, ό.π., σ. 33-49.

568.  Ο γυμναστής Κώστας Γ. Ροντογιάννης, που νυμφεύθηκε την αδελφή του Π. Γ. 
Ροντογιάννη, Μελπομένη (Μέλπω), μετά την Ηγουμενίτσα υπηρέτησε, ώς το 1962, στο 
Γυμνάσιο Παραμυθιάς, μετατεθείς κατόπιν στο Γυμνάσιο Αρρένων Λευκάδος. Η υποδοχή 
που επιφύλαξαν οι μαθητές και η τοπική κοινωνία στην Ηγουμενίτσα και στην Παραμυθιά 
στον γυμναστή τους υπήρξε εξαιρετική. Μάλιστα, πριν μερικά χρόνια, παλαιοί απόφοιτοι 
του 1963 του Γυμνασίου Παραμυθιάς οργάνωσαν συγκέντρωση στην πόλη αυτή, όπου 
προσκλήθηκαν τιμητικώς ο Κ. Γ. Ροντογιάννης (λίγο καιρό πριν τον θάνατό του) και ο 
γιος του Γρηγόρης (Τζίμης) Κ. Ροντογιάννης, καθηγητής Μαθηματικών, ο οποίος και μας 
πληροφορεί σχετικώς. Στη συγκέντρωση επικράτησε εξαιρετική συγκίνηση.
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συγκινητικά το ενδιαφέρον του για τον ίδιο, όσο ζούσε, και την οικο-
γένειά του!

Στη νέα του θέση ο Π. Γ. Ροντογιάννης, ως προϊστάμενος πλέον στο 
νέο Γυμνάσιο, έχει για πρώτη φορά ν’ αντιμετωπίση, πέραν των αμιγώς 
διδακτικών του καθηκόντων, και τα σχετικά με τη διοίκηση του Γυμνα-
σίου θέματα. Προβλεπτικός, όμως, όπως ήταν, βασίσθηκε για την αντι-
μετώπισή τους σε όσα με τη μορφή χειρόγραφων οδηγιών είχε ο ίδιος, 
καθ’ υπόδειξη του πρώην γυμνασιάρχη του στο Χαλάνδρι, Ιωάννη Σ. 
Παπαδάτου, καταγράψει σε τετράδιο.569 Δεν φαίνεται να αντιμετώπισε 
δυσκολίες και στα νέα του αυτά καθήκοντα. Στο αρχείο του υπάρχουν 
αρκετά χειρόγραφα κείμενα και καταστάσεις που ο ίδιος είχε συντάξει 
και αφορούν στη διοίκηση του Γυμνασίου αυτού.

Στις 26 και 27 Οκτωβρίου 1961 ο Π. Γ. Ροντογιάννης οργανώνει570 
στο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας εκδηλώσεις και ομιλίες για τον ετήσιο 
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Tο αναλυτικό πρόγραμμα των εν λόγω 
εκδηλώσεων προέβλεπε τα εξής: 

«Πέμπτη 26 Οκτωβρίου. Σημαιοστολισμό του σχολείου. Συγκέντρω-
ση στο σχολείο 10:30 π.μ. Α) Εορτή της σημαίας, 1) Ομιλία σχετική (ανά-
γνωση εγκυκλίου του Βασιλέως Γεωργίου του Α΄). 2) Ομιλία περί της 
απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης: ομιλητής καθηγητής κ. Ευαγ. Πριώ-
νης. 3) Απαγγελίες δύο σχετικών με την επέτειο ποιημάτων υπό μαθη-
τριών. Β) Απονομή των επαίνων στους μαθητάς (Σημαιοφόρος: Βασίλης 
Βασιλείου της ΣΤ΄, Παραστάται: Ζήση Σταυρούλα της Ε΄, Μάτση Ειρήνη 
της Δ΄, Λέντζερης Σπυρ. της Β΄, Ρίζος Ιωάν. της Γ΄, Ντόσιος Θεοφ. της Α΄. 

569.  Στο σπιράλ αυτό τετράδιο, που βρίσκεται στο αρχείο του, ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης καταχώρισε λεπτομερώς τις ενέργειες που όφειλε ν’ ακολουθή σ’ ό,τι αφορά: «1. 
τη Σχολική Εφορεία και το Σχολικό Ταμείο, 2. τις Κρατήσεις-Χαρτοσημάνσεις, 3. τις 
Εγγραφές, 4. τις Εργασίες του Σχολείου, 5. τα Επίσημα Βιβλία, 6. τα Ατομικά των 
μαθητών Δελτία και Δελτία εξακριβώσεως Τίτλων, 7. Περί Μετεγγραφών, 8. Μαθηταί 
κατ’ ιδίαν διδαχθέντες, Κατατακτήριες Εξετάσεις, 9. Περί Σχολικού Παραρτήματος και 
Επικουρικών Καθηγητών, 10. Περί Νεοδιοριζομένων Καθηγητών, 11. Έναρξις Σχολικού 
Έτους, Ανάληψη Υπηρεσίας, Παραλαβή κ.λπ., 12. Δικαιοδοσίαι Γυμνασιάρχου-Υποδιευ-
θυντού-Βιβλίο Γυμνασιάρχου, 13. Μηνιαίαι Εκθέσεις, 14. Προϋπολογισμοί, Ισολογισμοί-
Απολογισμοί, 15. Ιατρική Περίθαλψις, 16. Τύποι εγγράφων και αναφορών-πινάκων». 
Παρέλειψε, όμως, να καταχωρίση τα σχετικά με τη χορήγηση κανονικών αδειών στο 
προσωπικό του και γι’ αυτό αναζήτησε συμπληρωματικές σχετικές πληροφορίες από 
τον Ι. Σ. Παπαδάτο (στο αρχείο του υπάρχει το σχέδιο αναζητήσεως).

570.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη υπάρχει χειρόγραφο σημείωμά του με το 
αναλυτικό πρόγραμμα των εν λόγω εκδηλώσεων. 
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Εικ. 119-120. Ηγουμενίτσα, 25η Μαρτίου 1962. Εικ. 119 (επάνω). Ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης εκφωνεί, ενώπιον των αρχών του Νομού και των μαθητών των σχο-
λείων, τον πανηγυρικό της ημέρας. Εικ. 120 (κάτω). Κατάθεση στεφάνων στο 
Μνημείο των Πεσόντων. 
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Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου. Σημαιοστολισμό του σχολείου. Συ-
γκέντρωση των μαθητών την 9:00 πρωινή. Α) Ολίγα εισαγωγικά του 
Γυμνασιάρχου, ανάγνωση εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας. Β) Ομιλία 
του καθηγητού κ. Ορ. Ντόμη. Γ) Εθνικός Ύμνος. Ώρα 11:10 αναχώρηση 
των μαθητών από το σχολείο για κάλυψη θέσεως παρά το Ηρώον.» 

Στις 28 Οκτωβρίου 1961 ο γυμνασιάρχης Π. Γ. Ροντογιάννης εκ-
φωνεί στην πόλη της Ηγουμενίτσας τον πανηγυρικό λόγο της εθνικής 
επετείου. 

Περί τα μέσα Δεκεμβρίου 1961 ο γενικώς, ώς τότε, υγιής Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης εκδηλώνει ενοχλήσεις από το ήπαρ και επανάληψη της 
οσφυαλγίας και ισχιαλγίας του, λόγω υποτροπής της δισκοπάθειάς του. 
Λαμβάνει αναρρωτική άδεια571 και τον Φεβρουάριο του 1962 εισάγε-
ται στο Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» των Αθηνών για νοσηλεία, 
απ’ όπου εξέρχεται με διάγνωση εξόδου «αμοιβαδική ηπατίτιδα και 
ισχιάδα». Για την ηπατοπάθεια ακολουθεί επί μακρόν στη συνέχεια την 
αγωγή που του συνεστήθη και διατηρεί για την πορεία της παθήσεώς 
του αλληλογραφία με τον θεράποντα ιατρό του, τον καθηγητή Θωμά 
Δοξιάδη. Φαίνεται πως υπήρξε βελτίωση της ηπατοπάθειάς του, αλλά, 
όπως αναφέρει σε γράμμα572 του στην οικογένειά του, ένα χρόνο αργό-
τερα, «το συκώτι με κεντάει λίγο». Ακόμη δε και τον Ιούνιο του 1963 
σε μεταγενέστερο γράμμα573 του παραπονείται: «ακόμα δεν συνήρθα 
από την κοιλιά μου. Κάνω δίαιτα». Πριν τη νοσηλεία του στο νοσοκο-
μείο, επισκέφθηκαν τον Π. Γ. Ροντογιάννη μαθητές του σχολείου στο 
ξενοδοχείο όπου διέμενε, για να του ευχηθούν τα περαστικά.574

Στις 27 Μαΐου 1962 ο γυμνασιάρχης Π. Γ. Ροντογιάννης προσφωνεί, 
σε ειδική συγκέντρωση στην Ηγουμενίτσα, τρεις διακεκριμένους ακα-
δημαϊκούς, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Ανθρωπιστικής Εταιρείας και δύο μέλη της Εταιρείας, όλοι καθηγητές 
πανεπιστημίου, που περιοδεύουν σε ακριτικές περιοχές της δυτικής Ελ-
λάδος δίνοντας ενδιαφέρουσες διαλέξεις σε γενικό κοινό (Εικ. 121-122).

571.  Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 34526/20.12.1961 και με αριθμ. πρωτ. 5536/28.2.1962 
της Νομαρχίας Θεσπρωτίας.

572.  Με ημερομηνία 17.12.1962.
573.  Με ημερομηνία 18.6.1963.
574.  Πληροφορεί σχετικώς ο Περικλής Ζώτος, ένας εκ των μαθητών που τον επισκέ-

φθηκαν. Ο Π. Ζώτος χαρακτήρισε το γεγονός της επισκέψεως του πάσχοντος καθηγητή 
τους ασυνήθιστο και ενδεικτικό της εκτιμήσεως και συμπάθειας που ο ίδιος και οι συμ-
μαθητές του έτρεφαν γι’ αυτόν, παρά το βραχύ του χρόνου γνωριμίας τους.

1. Prol_Kef.1-6.indd   299 18/4/2021   1:11:35 μμ



300 Κεφάλαιο 4  Η πορεία του στην εκπαίδευση (1939-1975)

Εικ. 121-122. Από την εκδήλωση της 27ης Μαΐου 1962 στην Ηγουμενίτσα. Οι 
επισκέπτες καθηγητές Καίσαρ Αλεξόπουλος (Εικ. 121, επάνω) και Κωνστα-
ντίνος Βουρβέρης (Εικ. 122, κάτω) ομιλούν στο κοινό της πόλεως.
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Το κείμενο της προσφωνήσεως του Π. Γ. Ροντογιάννη, που βρίσκε-
ται στο αρχείο του, έχει ως εξής: 

Απόψε η πόλις μας έχει την τιμήν να φιλοξενή τρεις διακεκριμέ νους 
Έλληνες επιστήμονες, τους Καθηγητάς Κωνσταντίνο Βουρβέρη,575 
Καίσαρα Αλεξόπουλο576 και [δυσανάγνωστο όνομα]. Οι μετέχοντες 
της αποψινής συγκεντρώσεως θα έχουν την σπανίαν ευχαρίστησιν 
ν’ ακούσουν τον λόγον τριών Ακαδημαϊκών διδασκάλων, οι οποίοι 
αποτελούντες ηγετικά στελέχη και εξεχούσας μορφάς της Ελλη
νικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας και περιηγούμενοι κατά την περί
οδο αυτήν τας ακριτικάς της δυτικής Ελλάδος περιοχάς της χώ
ρας, μεταφέρουν το υψηλόν πνεύμα της συγχρόνου διανοήσεως 
εις τον λαόν. Εξηγούν εις αυτόν μερικά από τα σημαντικώτερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η εποχή μας. Και δη το πρόβλημα 
άνθρωπος εν τη σημερινή τρομακτική, κατά γράμμα, αναπτύ
ξει των θετικών επιστημών και της τεχνικής. Υπογραμμίζουν δε, 
συμφώνως προς θεμελιώδη σκοπόν της Ελληνικής Ανθρωπιστικής 
Εταιρείας, ης μέλη τυγχάνουν ύψισται προσωπικότητες του επι
στημονικού, κοινωνικού και πολιτικού μας κόσμου, κορυφαίοι της 
σημερινής επιστήμης ανεξαρτήτως κλάδου, την αξίαν της ανθρω
πίνης προσωπικότητος δι’ ης (και δι’ ην) το παν τελείται εν τη 
ανθρωπίνη κοινωνία. Κοινωνία την οποίαν πρέπει εν τη ενεργεία 
της πάσα επιστήμη να στοχάζεται, ίνα μη χωριζομένη αρετής πα
νουργία φαίνεται και εκ του πονηρού ή.

Ακολουθούν, στις 3 Ιουνίου 1962, οι σχολικές επιδείξεις του οικείου 
Γυμνασίου με προσφώνηση του γυμνασιάρχη (Εικ. 123).

Στις 10 Ιουνίου ο γυμνασιάρχης Π. Γ. Ροντογιάννης, συνοδευόμενος 
από πέντε μαθητές της Η΄ Γυμνασίου, επισκέπτεται το Σούλι, όπου την 
ημέρα εκείνη οι αρχές του Νομού Θεσπρωτίας, με επικεφαλής τον νο-
μάρχη Ηλία Τσερκινίδη και τον διευθυντή της Νομαρχίας Αλ. Τσιμενί-
δη, και με αντιπροσωπίες δασκάλων με επικεφαλής τον επιθεωρητή 
Δημοτικών Σχολείων Θεσπρωτίας, τον Λευκάδιο Αλ. Μεταξά, θα με-
τάσχουν στις ετήσιες τιμητικές εκδηλώσεις για το ηρωικό Σούλι (Εικ. 
124). Κατά σύμπτωση, ο τότε γυμνασιάρχης και ο νομάρχης Θεσπρωτί-

575.  Κωνσταντίνος Βουρβέρης (1899-1978), καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Λο-
γοτεχνίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ανθρωπιστικής Εταιρείας.

576.  Καίσαρ Αλεξόπουλος (1909-2010), καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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ας θα βρεθούν σύντομα πάλι μαζί, αφού θα μετατεθούν κατά το επόμε-
νο διάστημα και οι δύο στη Λευκάδα. Η παραπάνω εκδήλωση υπήρξε η 
τελευταία επίσημη εμφάνιση του γυμνασιάρχη κατά την παραμονή και 
υπηρεσία του στην Ηγουμενίτσα.

Πέραν της αμιγώς εκπαιδευτικής-διοικητικής δράσεως του Π. Γ. Ρο -
ντογιάννη στο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας, δεν έχουμε πληροφορίες για 
άλ λες παράλληλες μ’ αυτήν δραστηριότητές του κατά την εκεί παραμο-
νή του. Θεωρούμε δε δεδομένο πως συνέχιζε και τότε την επεξεργασία, 
στον διαθέσιμο χρόνο του, των μελετών του, όσο βέβαια το επέτρεπε η 
πολύμηνη σε διάρκεια ηπατοπάθειά του. 

Τελειώνοντας η σχολική χρονιά δε θ’ αργήση να έρθη για τον Π. 
Γ. Ροντογιάννη η νέα μετάθεσή του, στο νεοσύστατο αυτή τη φορά 
Γυμνάσιο Θηλέων Λευκάδος. Κλείνει έτσι η θεσπρωτική του περίοδος, 
που υπήρξε η συντομότερη γι’ αυτόν περίοδος στην πορεία του στη 
Μέση Εκπαίδευση. Παρά το σχετικώς σύντομο της παραμονής του στην 

Εικ. 123. Ηγουμενίτσα, 3.6.1962. Σχολικές επιδείξεις. Προσφώνηση του γυ-
μνασιάρχη Π. Γ. Ροντογιάννη. 
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Ηγουμενίτσα, ο Π. Γ. Ροντογιάννης άφησε, κυρίως στους μαθητές του, 
εξαιρετική εντύπωση, ώστε η μνήμη του περάσματός του από εκεί να 
είναι και σήμερα, μετά από 60 σχεδόν χρόνια, ακόμη ζωντανή.577

Ένας απ’ τους τελειόφοιτους, τότε, μαθητής του Π. Γ. Ροντογιάννη 
στο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας ήταν και ο Σταύρος Ράπτης, ο οποίος σε 
επιστολή του, με ημερομηνία 29.11.1963 του γράφει: «Σεβαστέ μου, 
κύριε Γυμνασιάρχα. Θα σας παρακαλέσω να δεχθήτε τας ευχαριστίας 
μου, διότι διά των ιδικών σας προσπαθειών και της εμπνευσμένης σας 

577.  Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στην εκδήλωση της 18ης Νοεμβρίου 2011 στην 
Αθή να, για να τιμηθή μεταθανατίως στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
επ’ ευκαιρία των 100 ετών από τη γέννησή του, τρεις τελειόφοιτοι μαθητές του από το 
Γυ μνάσιο Ηγουμενίτσης, οι κ.κ. Περικλής Ζώτος, Σταύρος Ράπτης και Ευαγγέλου Χρή-
στος παρευρέθηκαν. Ο τελευταίος, μάλιστα, έλαβε τον λόγο και συγκίνησε ιδιαιτέρως, 
πε ριγράφοντας τη δική του εμπειρία ως μαθητής του τιμωμένου. 

Εικ. 124. Τιμητικές εκδηλώσεις στο Σούλι, 10 Ιουνίου 1962. O γυμνασιάρχης 
Π. Γ. Ροντογιάννης, συνοδευόμενος από πέντε μαθητές της Η΄ τάξεως του 
Γυμνασίου (Περικλή Ζώτο, Κ. Μαυρομάτη, Σταύρο Ράπτη, Σπύρο Θεολόγο 
και Αναστάσιο Φώτση), εκπροσώπησε το Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας στις ετή-
σιες εκδηλώσεις.
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διδασκαλίας κατώρθωσα να επιτύχω εις τρεις σχολάς του Πανεπιστη-
μίου (Μαθηματικόν και Φαρμακευτικόν Τμήμα του Π.Α. και Φυσικόν 
Τμήμα του Π.Θ.) λαμβάνων και εις τας τρεις βαθμόν “άριστα” εις την 
έκθεσιν... Σας διαβεβαιώ, Κύριε Γυμνασιάρχα μου, ότι θα σας είμαι 
πάντοτε ευγνώμων διά το μεγάλο καλό, που μου εκάματε. Με σεβα-
σμό, ο πρώην μαθητής σας Σταύρος Ράπτης». Ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
σημειώνει το 1978 στο κάτω μέρος της επιστολής: «ο κ. Σταύρος Ρά-
πτης, λαμπρός μαθητής από χωριό κοντά στην Ηγουμενίτσα, είναι τώρα 
καθηγητής μαθηματικών».

Ένας από τους μαθητές του Π. Γ. Ροντογιάννη, μαθητής τότε της Η΄ 
τάξεως, ο μηχανικός Χρήστος Στεφ. Ευαγγέλου, καταθέτει578 για τον 
δάσκαλό του, 50 χρόνια μετά την αποφοίτησή του, τα εξής: «Ο συμμα-
θητής μου στο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας Περικλής Ζώτος με ενημέρωσε 
ότι στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα γίνει Επιστημονική Συνάντηση για 
τον Γυμνασιάρχη μας Παναγιώτη Ροντογιάννη, που είχαμε στην ογδόη 
τάξη το 1961-62 στην Ηγουμενίτσα. “Θέλω να έλθεις, μου είπε, για να 
τιμήσουμε τον σπουδαίο εκείνο δάσκαλο και παιδαγωγό. Θα έλθει και 
ο Σταύρος Ράπτης”, ο άλλος συμμαθητής μας. Η τηλεφωνική κουβέντα 
κράτησε αρκετή ώρα. Θυμηθήκαμε τον “Ροντογιάννη” για το μάθημα 
που έκανε. Μας είχε κερδίσει όλους και στο μάθημά του “καθόμαστε 
Παναγίες” και δεν χορταίναμε να τον ακούμε. Ειδικά όταν άρχισε να 
αναλύει τον Εθνικό Ύμνο “είχε γίνει άλλος άνθρωπος”. Στεκόταν όρθιος 
στην έδρα και, με κλειστά και βουρκωμένα μάτια, ανέλυε στίχο το 
στίχο, λέξη τη λέξη το ποίημα. Έκθαμβοι τον παρακολουθούσαμε μέσα 
σε απόλυτη ησυχία, όσο κουρασμένοι και αν είμαστε. Δεν κρύβω πως 
από τότε νιώθω περισσότερο δέος διαβάζοντας ή ακούοντας τον Εθνι-
κό Ύμνο. Θυμάμαι πως είχα τη συνήθεια να κρατώ σημειώσεις κάθε 
μέρα σε όλα τα μαθήματα. Χρησιμοποιούσα ένα τετράδιο με κίτρινα 
φύλλα, γιατί ήταν πιο φθηνά από αυτά με τα “άσπρα φύλλα”. Φαίνε-
ται το πρόσεξε και μου είπε “Ευαγγέλου γράφε, γράφε ό,τι λέω, όπως 
το λέω, ό,τι προλαβαίνεις. Και μια λέξη μπορεί να μου φανεί χρήσιμη”. 
Στο τέλος μου το ζήτησε για να το χρησιμοποιήσει για μια ανάλυση 
του Εθνικού Ύμνου που ήθελε να κάνει... Ήταν από τους καλύτερους 
αν όχι ο καλύτερος καθηγητής που πέρασε από το Γυμνάσιο Ηγουμε-
νίτσας τη δική μου γυμνασιακή εξαετία! Ήταν μια όαση για μας, που 
λαχταρούσαμε να “μάθουμε γράμματα”. Συνήθως μας έστελναν στη 

578.  Βλ. Χ. Σ. Ευαγγέλου, «Ο Γυμνασιάρχης μας Παναγιώτης Ροντογιάννης», εφημ. 
Τόλμη, φ. 671, 8.3.2012, 672, 15.3.2012, 673, 22.3.2012, 674, 29.3.2012, και 675, 5.4.2012.
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μακρινή Θεσπρωτία, έτσι σαν τιμωρία, καθηγητές που ήταν... προβλη-
ματικοί. Οι περισσότεροι είχαν από ένα κουσούρι. Ωστόσο εμείς κά-
ναμε υπομονή. Για εμάς το γεγονός και μόνο ότι λειτουργούσε Γυ-
μνάσιο ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Θυμίζω ότι πριν γίνει το κτήριο 
του Γυμνασίου, οι πρώτοι μαθητές έκαναν μάθημα κάτω από τις ελιές 
της κ. Ουρανίας, έξω από την τότε πόλη και για το λόγο αυτό έλεγαν 
ότι φοιτούν στην “Ουράνια Ακαδημία”. Όταν έβρεχε, το μάθημα γι-
νόταν στην εκκλησία της Ευαγγελιστρίας. Προσπαθούσαμε με χίλιες 
δυο στερήσεις να πάρουμε το απολυτήριο και να συνεχίσουμε για κάτι 
καλύτερο, να “φύγετε από τη χειρολάβα [το αλέτρι]” όπως μας έλεγε 
ο πατέρας μου. Ο “Ροντογιάννης” μας σεβάστηκε, δίδαξε σαν να ήταν 
στο καλύτερο σχολείο της Ελλάδος. Ναι ήταν τιμή, μεγάλη τύχη, θείο 
δώρο που ο κ. Ροντογιάννης πέρασε από το Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας. 
Απορούσαμε μάλιστα πώς μας έστειλαν τέτοιον δάσκαλο και παιδα-
γωγό. Μήπως είχαν κάνει λάθος; Οι δύο συμμαθητές μου συνδέθηκαν 
πολύ μαζί του και συνέχισαν να τον βλέπουν και στην Αθήνα. Εγώ 
δυστυχώς δεν το ήξερα. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Τον θυμάμαι με 
συγκίνηση και αγάπη...». 

Συνοψίζοντας, η θεσπρωτική περίοδος υπήρξε για τον Π. Γ. Ροντο-
γιάννη η βραχύτερη στην πορεία του στην εκπαίδευση. Στη μικρή τότε 
παραμεθόριο κωμόπολη, την Ηγουμενίτσα, που δεν θεωρούνταν την πε-
ρίοδο αυτή και ο καλλίτερος προορισμός στις επιλογές των εκπαιδευτι-
κών, ο Π. Γ. Ροντογιάννης βρέθηκε σ’ ένα περιβάλλον ιδιαιτέρως φιλικό 
και ζεστό, γεγονός που ενίσχυε τα θετικά του αισθήματα, τα οποία εν 
γένει έτρεφε για την Ήπειρο. Παρ’ ότι πρωτοδιόριστος γυμνασιάρχης 
εκεί, αντιμετωπίζει επιτυχώς τα διοικητικά του καθήκοντα βασιζόμενος 
στις σχετικές οδηγίες του καλού του φίλου, γυμνασιάρχη στο Χαλάνδρι, 
Ιωάννη Σ. Παπαδάτου. Τις οδηγίες αυτές είχε με προβλεπτικότητα, 
πριν αναλάβει τη νέα του θέση, λεπτομερώς καταγράψει. Στον καθα-
ρώς διδακτικό τομέα ο Π. Γ. Ροντογιάννης διανύει και εδώ, όπως και 
πριν, περίοδο σπουδαίας αποδόσεως. Γοητεύει και εδώ τους μαθη-
τές του. Παρά το σύντομο, μάλιστα, της παραμονής του στο Γυμνάσιο 
Ηγουμενίτσας, ευδιάκριτα είναι και σήμερα ακόμη τα σημάδια που 
άφησε η διδασκαλία του στις ψυχές ορισμένων, τουλάχιστον, παλαιών 
μαθητών του. Σχετικά ενωρίς κατά την εκεί παραμονή του εκδηλώνει 
ηπατοπάθεια, εξ αιτίας της οποίας νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» 
και για την οποία λαμβάνει μακρά θεραπευτική αγωγή. Το μοντέλο 
που χαρακτηρίζει τον Π. Γ. Ροντογιάννη την περίοδο αυτή είναι αυτό 
του χαρισματικού φιλολόγου-παιδαγωγού-προϊσταμένου. 
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V. Η β΄ λευκαδιακή περίοδος. Στο Γυμνάσιο Θηλέων Λευκάδος 
(19621966)

Από το Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας ο 51χρονος Π. Γ. Ροντογιάννης μετα τέ -
θηκε, το 1962, στο Γυμνάσιο Αστακού579 και ευθύς αμέσως στο νεοσύ-
στατο Γυμνάσιο Θηλέων Λευκάδος.580 Το εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων 
Λευκάδος ιδρύθηκε το 1961,581 άρχισε να λειτουργή στις 17 Σεπτεμβρίου 
1962 και συγκέντρωσε αμέσως 460 μαθήτριες582 απ’ όλη τη Λευκά δα. 
Το 1964 το σχολείο αυτό διαιρέθηκε σε τριτάξιο Γυμνάσιο και τριτά-
ξιο Λύκειο.583 Το κτήριο του Γυμνασίου, που ήταν παλαιό και σχεδόν 
εντελώς ακατάλληλο για σχολείο584 (Εικ. 125), ήταν προηγουμένως κα-
τοικία της οικογένειας του ιατρού Αριστομένη Αλβανίτη και έπειτα 
περιήλθε στην ιδιοκτησία του εμπόρου Νικ. Κων. Αραβανή.585

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης κατά την περίοδο αυτή, και συγκεκριμένα από 
τον ερχομό του στη Λευκάδα, το 1962, ώς τον Ιανουάριο του 1965, 
δια μένει μόνος σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στον πρώτο όροφο κτηρίου 
που ανήκει στην οικογένεια Μίγκου586 και βρίσκεται παραδίπλα από το 
κτή ριο που τότε φιλοξενούσε το Γυμνάσιο Θηλέων Λευκάδος. Στη συ-
νέχεια, από τον Ιανουάριο του 1965 ώς και την αναχώρησή του από τη 
Λευκάδα, διαμένει στον ίδιο χώρο με τον νεώτερο γιο του, τον Σπύρο, 
που θα παρακολουθήση στο εκεί Γυμνάσιο Αρρένων, ώς το καλοκαίρι 
του 1966, τις δύο τελευταίες τάξεις του. 

579.  Διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 86980/1.8.1962 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 196/26.7. 
1962). 

580.  Διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 128129/12.11.1962 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 271/18. 
10.1962).

581.  Στην ίδρυση του Γυμνασίου Θηλέων Λευκάδος και στη μετάθεση του Π. Γ. 
Ροντογιάννη στη Λευκάδα καθοριστικά συνέβαλαν οι ενέργειες του τότε βουλευτή Λευ-
κάδος Χρίστου Αθανίτη.

582.  Βλ. «Έκθεση περί της λειτουργίας του Γυμνασίου κατά το σχολικόν έτος 1962-
63». Το σχέδιο της εκθέσεως αυτής του Π. Γ. Ροντογιάννη συνίσταται από 12 χειρόγραφες 
σελίδες και καλύπτει τις ενότητες: «1. Διδακτήριον, 2. Γυμναστήριον, 3. Έπιπλα-Όργανα, 4. 
Βιβλιοθήκη, 5. Λειτουργία Σχολείου, 6. Διδακτικόν Προσωπικόν. 7. Αναλυτικόν Πρόγραμμα, 
8. Στατιστικός Πίνακας, 9. Συσσίτια, 10. Ελλείψεις, 11. Ληπτέα Μέτρα». Η αναγραφομένη 
κίνηση των μαθητριών κατά τάξη ήταν: Α΄: 132, Β΄: 84, Γ΄: 81, Δ΄: 57, Ε΄: 52 και ΣΤ΄: 54.

583.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Ιστορία της νήσου Λευκάδος, ό.π., σ. 679.
584.  Βλ. σχετικώς την έκθεση λειτουργίας του Γυμνασίου Θηλέων Λευκάδος 1962-

63 του Π. Γ. Ροντογιάννη.
585.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα, ό.π., σ. 373. 
586.  Οδός Ιωάν. Μαρίνου, αρ. 16 (σήμερα 14).
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Η τοποθέτηση του Π. Γ. Ροντογιάννη ως γυμνασιάρχη στο Γυμνάσιο 
Θηλέων Λευκάδος σχολιάστηκε με ενθουσιασμό, κρίνοντας από σχετικό 
δημοσίευμα στον τοπικό τύπο, όπου αναφέρεται πως «[...] Η τοποθέτη-
σις του Γυμνασιάρχου κ. Πάνου Ροντογιάννη εις το Γυμνάσιον Θηλέων 
της πόλεώς μας, προεκάλεσεν ενταύθα γενικώς το αίσθημα της απολύ-
του ικανοποιήσεως λόγω της μεγάλης και δικαίας εκτιμήσεως την οποίαν 
τρέφομεν οι πάντες προς την πνευματικήν ανάπτυξιν, το ήθος και την 
παιδαγωγικήν αξίαν του διακεκριμένου τούτου εκπαιδευτικού».587 

Τα έτη 1962 και 1963 ο Π. Γ. Ροντογιάννης δημοσιεύει πέντε άρ-
θρα στην εφημ. Λευκαδίτικες Σελίδες, σε διαδοχικά φύλλα. Τα άρθρα 
αυτά είναι: ο «Πέτρος Βρυώνης»,588 ο «Κωνσταντίνος Στρατούλης»,589 
ο «Πάνος Κοντογιώργης»,590 ο «Ιωάννης Καββαδίας»591 και ο «Σπυρί-

587.  Βλ. εφημ. Το Βήμα της Λευκάδος, φ. 160, έτος 6ο, περίοδος Α΄, 29 Σεπτεμβρίου 
1962, σ. 1.

588.  Φύλλο 17 (Οκτώβριος 1962). 
589.  Φύλλο 18 (Νοέμβριος 1962).
590.  Φύλλο 19 (Δεκέμβριος 1962).
591.  Φύλλο 19 (Δεκέμβριος 1962).

Εικ. 125. Πρόσοψη του κτηρίου που φιλοξενούσε το Γυμνάσιο Θηλέων Λευ-
κάδος (1962-67).
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δων Ιωάν. Καββαδάς»,592 τα οποία αναδημοσιεύουμε στο Παράρτημα. 
Οι τρεις πρώτοι υπήρξαν εκπαιδευτικοί.

Το 1963, την ημέρα του ετήσιου εορτασμού της Ενώσεως της Επτα-
νήσου με την Ελλάδα, κύριος ομιλητής στην κεντρική πλατεία της πόλε-
ως ήταν ο Π. Γ. Ροντογιάννης. Τίτλος της ομιλίας του: «Το χρονικό της 
Ενώσεως της Επτανήσου».593 Σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημε-
ρίδας, «[...] Ιδιαιτέραν εντύπωσιν και θαυμασμόν προεκάλεσεν η επί 
του χρονικού ομιλία του Γυμνασιάρχου κ. Πάνου Ροντογιάννη. Ο κ. Ρο-
ντογιάννης υπενθύμισεν –χωρίς να το επιθυμή– ότι αποτελεί κεφάλαιον 
σοβαρόν διά τον τόπον μας».594 

592.  Φύλλα 20 (Ιανουάριος 1963), 21 (Φεβρουάριος 1963), 22 (Μάρτιος 1963) και 
23-24 (Απρίλιος – Μάιος 1963).

593.  Βλ. «Έκθεση λειτουργίας του σχολείου του έτους 1962-63». «Το Χρονικό της 
Ενώσεως της Επτανήσου» δημοσιεύτηκε στην εφημ. Λευκάς, φ. 164/20.7.1963, 165/20.8. 
1963, 166/20.9.1963 και 168/20.12.1963.

594.  Βλ. εφημ. Το Βήμα της Λευκάδος, έτος 7ο, περίοδος Α΄, φ. 178, 7 Ιουνίου 1963, 
σ. 1.

Εικ. 126. Χειμώνας 1962. Στον παραδοσιακό στη Λευκάδα για περπάτημα 
δρόμο στου Κουζούντελη. Στη μέση ο γυμνασιάρχης Π. Γ. Ροντογιάννης και 
οι καθηγητές Ξ. Περδικάρης (αριστερά) και Π. Κοντομίχης (δεξιά).
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Με τη συμπλήρωση του σχολικού έτους 1962-63 ο Π. Γ. Ροντογιάννης, 
ως προϊστάμενος, συντάσσει την πρώτη του ετήσια «Έκθεση λειτουρ-
γίας» του Γυμνασίου Θηλέων Λευκάδος. Πέραν των τυπικών διοικητικών 
και διδακτικών δραστηριοτήτων του στο Γυμνάσιο, ο γυμνασιάρχης Π. Γ. 
Ροντογιάννης προέβη και στις ακόλουθες ενέργειες: Συγκέντρωσε τους 
φιλολόγους και τους μίλησε με θέμα «Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελ-
ληνικών»· εκφώνησε, στις 25 Μαρτίου 1963, τον πανηγυρικό της ημέρας 
στο κινηματοθέατρο της πόλεως «Απόλλων»· συγκέντρωσε τους γονείς 
και κηδεμόνες στο σχολείο, στις 5 Μαΐου 1963, και τους μίλησε για τους 
«Παράγοντες της αγωγής των νέων και την ευθύνη των γονέων των».595 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, στις κοινές σχολικές επιδείξεις των 
Γυμνασίων Λευκάδος, που πραγματοποιήθηκαν την 7η Ιουνίου 1963, ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης προσφώνησε596 τους μετέχοντες μαθητές των σχο-
λείων στο νέο Γυμναστήριο-γήπεδο, στου Πάλα (Εικ. 131-132).

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Γιορ-
τών Λόγου και Τέχνης το 1963. Οι Γιορτές, που πραγματοποιήθηκαν 
από 15 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 1963, ήταν αφιερωμένες στην 
εθνο γραφία. Πριν τις Γιορτές, ο δήμαρχος Λευκάδος Δημ. Γιαννουλά-
τος, με πρόσκλησή του (ημερομηνία 1.7.1963) τον κάλεσε να μετάσχη 
στις 3 Ιουλίου 1963 σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο για λήψη αποφά σεων 
επί θεμάτων οργανωτικών και οικονομικών των ανωτέρω Γιορτών. Με 
το χέρι του ο δήμαρχος πρόσθεσε στην πρόσκληση ως υστερόγραφο: 
«Η παρουσία Σας κρίνεται απαραίτητος». Με νέα του πρόσκληση ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης καλείται σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής για την 6η 
Ιου λίου 1963, με θέμα τα οικονομικά των Γιορτών. Στις Γιορτές αυτές 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετέχει ως μέλος της Επιτροπής Πνευματικών 
Εκ δηλώσεων597 και ξεναγεί τους προσκεκλημένους-επισκέπτες στους 
ιερούς ναούς της πόλεως.

Στις 7 Οκτωβρίου 1963 ο Π. Γ. Ροντογιάννης με επιστολή του στην 
τοπική εφημερίδα Λευκαδίτικες Σελίδες598 αναφέρεται στον πρώην μα-
θητή του Γυμνασίου Λευκάδος, Περικλή Ζαχαρόπουλο, ο οποίος, δευτε-
ροετής τότε φοιτητής της Χημείας στο Πανεπιστήμιο Berkeley, απέστειλε 

595.  Βλ. «Έκθεση λειτουργίας του σχολείου του έτους 1962-63».
596.  Βλ. το σχετικό Πρόγραμμα Ετησίων Γυμναστικών Επιδείξεων και Αθλητικών 

Αγώνων Γυμνασίων Λευκάδος σχολικού έτους 1962-63. 
597.  Π. Κοψιδά-Βρεττού, 50 χρόνια Γιορτές Λόγου και Τέχνης στη Λευκάδα, ό.π., 

σ. 65.
598.  Φύλλο 28-29, Σεπτέμβ. – Οκτώβριος 1963, σ. 1.
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Εικ. 127-128. 25η Μαρτίου 1963. Εικ. 127 (επάνω). Μαθήτριες του Γυμνα-
σίου Θηλέων Λευκάδος με τον γυμνασιάρχη τους έξω από το σχολείο. Εικ. 
128 (κάτω). Την ίδια μέρα, στην παρέλαση για την επέτειο, στην παραλία.
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Εικ. 129-130. Μετά την παρέλαση, όμορφες εικόνες των μαθητριών με τις 
παραδοσιακές λευκαδίτικες φορεσιές.
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Εικ. 131-132. 7.6.1963. Σχολικές επιδείξεις των σχολείων της πόλεως Λευκά-
δος στο νέο, τότε, Γυμναστήριο, στου Πάλα. Η προσφώνηση του γυμνασιάρ-
χη Π. Γ. Ροντογιάννη.
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στο Γυμνάσιο Λευκάδος χρηματικό ποσό για την ίδρυση βιβλιοθήκης 
στο σχολείο. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης ευχαριστεί και επαινεί τον παλαιό 
του μαθητή γι’ αυτήν του την πρωτοβουλία. 

Λίγες μέρες αργότερα, στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940, ο Π. Γ. Ροντογιάννης εκφώνησε, μετά τη δοξολογία στον 
ιερό ναό του Αγίου Νικολάου της πόλεως, τον πανηγυρικό της ημέρας.599 

Ο ίδιος, πάλι, με την ιδιότητα του γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Θηλέ-
ων Λευκάδος, οργάνωσε στο σχολείο του, το 1963, σώμα Ερυθροσταυ-
ριτριών μαθητριών προς υποβοήθηση του έργου του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Νεότητος.600 

Στις αρχές του 1964 ο «Ορφεύς» οργάνωσε στην πόλη της Λευκάδος 
σειρά διαλέξεων. Ένας εκ των ομιλητών ήταν και ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης με θέμα «Οι Ενετοί στη Λευκάδα». Για την ομιλία του αυτή ανα-
φέρονται τα εξής στην τοπική εφημερίδα Το Βήμα της Λευκάδος, σε 
σημείωμα με τίτλο «Μία Διάλεξις»: «Εις την σειράν των διαλέξεων τας 
οποίας οργανώνει εις την πόλιν μας ο άοκνος Μουσικοφιλολογικός Όμι-
λος “Ορφεύς”, εξέχουσαν θέσιν κατέλαβεν η δοθείσα υπό του Γυμνα-
σιάρχου μας κ. Παναγιώτου Ροντογιάννη διάλεξις και έχουσα ως θέμα 
της τους Ενετούς εις την Λευκάδα. Η εκ των λόγων ανωτέρων της θε-
λήσεώς μας σημειωθείσα καθυστέρησις εις την έκδοσιν του φύλλου μας, 
δεν μας επέτρεψεν όπως αναφερθώμεν εγκαιρότερον επί της διαλέξεως 
αυτής, η οποία όντως μας κατέθελξεν, διότι δεν επρόκειτο απλώς περί 
ξηράς αφηγήσεως ιστορικών γεγονότων και χρονολογιών, αλλά περί 
αληθούς, πιστής εικόνος της επί των ημερών της Ενετοκρατίας εν γένει 
ζωής της Λευκάδος και της επιτυχούς ερμηνείας διαφόρων πράξεων 
των Ενετών, όπως της αποφάσεως αυτών διά την πραγματοποιηθείσαν 
μεταφοράν της πόλεώς μας από της περί το Φρούριον θέσεώς της εις 
την σημερινήν θέσιν της. Οι Ενετοί ισχυρίσθησαν ότι λόγοι ασφαλείας 
των κατοίκων της πόλεως επέβαλον την μεταφοράν, ως εκτεθειμένων 
τούτων εις τας εκάστοτε κατά του φρουρίου πολεμικάς επιχειρήσεις. 
Και τους αληθείς λόγους της Ενετικής ταύτης ενεργείας απεκάλυψεν 
η ορθή ιστορική κρίσις του κ. Παναγιώτου Ροντογιάννη, κρυπτομένους 
εις την δόλιον Ενετικήν πρόθεσιν όπως περιέλθη εις χείρας των Ενετών 

599.  Το πρόγραμμα του εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 υπογρά-
φει ο νομάρχης Λευκάδος Σωκρ. Μεργιανός.

600.  Βλ. σχετικώς το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27742/8276Ν/21.10.1963 έγγραφο του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού Νεότητος, υπογραφόμενο από τον γενικό γραμματέα της Εφο-
ρείας ΕΕΣΝ Χρ. Παπαδόπουλο.
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το ακμάζον τότε εις την Νήσον ναυτεμπόριον, διότι τότε δεν υπήρχεν ο 
σημερινός λιμήν της πόλεώς μας. Τον κ. Π. Ροντογιάννην συνεχάρημεν 
με ειλικρίνειαν και θέρμην. Το επαναλαμβάνομεν σήμερον και από των 
στηλών της εφημερίδος μας».601 

Στις αρχές του 1964 ο γυμνασιάρχης Π. Γ. Ροντογιάννης γίνεται 
αποδέκτης εγγράφου της Τοπικής Επιτροπής Τουρισμού Λευκάδος.602 
Το έγγραφο αυτό αναφέρεται στα πεπραγμένα προηγηθείσης συνεδριά-
σεως της Επιτροπής και στη συμμετοχή και του Π. Γ. Ροντογιάννη. 
Σύμφωνα με αυτό, η Επιτροπή αναλαμβάνει το έργο της εκπονήσεως 
τουριστικού οδηγού της Λευκάδος, που ώς τότε έλειπε. Αναγράφονται 
τα κεφάλαια που ο εν λόγω οδηγός πρέπει να περιέχη και ζητείται 
από τον γυμνασιάρχη να βοηθήση την προσπάθεια αυτή υποδεικνύο-
ντας ποια μπορεί ο ίδιος να αναπτύξη. Τα κεφάλαια του υπό εκπόνη-
ση οδηγού, που αναφέρονται στο έγγραφο και ετέθησαν υπ’ όψιν του 
Π. Γ. Ροντογιάννη, ήταν τα ακόλουθα: «Iστορία της νήσου Λευκάδος, 
από αρχαιοτάτων χρόνων, η θεωρία της Ομηρικής Ιθάκης, η σύγχρονος 
Λευκάς, οι φυσικές καλλονές ή η φύσις της Λευκάδος, ο Λευκάτας και 
η Σαπφώ, η Μαδουρή και ο Βαλαωρίτης, ο Άγιος Νικόλαος και ο Σικε-
λιανός, ο Σκορπιός και η Σπάρτη του Αρ. Ωνάση, η Κυρά Φανερωμένη, 
το Κάστρο, ιεροί Ναοί, μεταβυζαντινή αγιογραφία, Αρχειοφυλακείον 
και Πινακοθήκη, η θάλασσα και τ’ ακρογιάλια μας, ήθη και έθιμα, μου-
σικά, καλλιτεχνικά και άλλα σωματεία, τοπική χειροτεχνία, κεντήματα 
Καρυάς και τοπικά προϊόντα, συγκοινωνία, αξιοθέατα, και πώς θα πε-
ράσουν ευχάριστα οι ξένοι μας». Περιέργως δεν αναφέρεται η Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Λευκάδος παρά μόνο η Πινακοθήκη.

Δεν γνωρίζουμε τη συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής της Επιτρο-
πής, που κατά τα φαινόμενα δεν είχε αποτελέσματα, ούτε και την απά-
ντηση του Π. Γ. Ροντογιάννη. Το βέβαιο είναι πως δύο χρόνια αργό-
τερα, το 1966, ο τελευταίος εκπόνησε τον πρώτο Τουριστικό Οδηγό της 
Λευκάδος, τον οποίο και εξέδωσε ο ίδιος στην Αθήνα. 

Ο Τουριστικός Οδηγός της Λευκάδος αποτελείται από 98 σελίδες 
και περιέχει κείμενα και 8 φωτογραφίες. Περιλαμβάνει τα εξής κεφά-
λαια: «Γεωγραφικά Στοιχεία», «Διοίκηση και Κοινωνική Δραστηριότη-
τα», «Οδοιπορικό της Λευκάδος», «Ιστορική Σκιαγραφία της Λευκά-
δος», «Η Προσφορά της Λευκάδος» και «Αρχαιολογικοί και Ιστορικοί 
Τόποι και Μνημεία». Άξιο επισημάνσεως είναι ότι η αποτύπωση της 

601.  Βλ. φ. 189, έτος 8ο, περίοδος Α΄, 12 Φεβρουαρίου 1964, σ. 2.
602.  Το έγγραφο αυτό έχει αριθμ. πρωτ. 16/19.1.1964. 
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ιστορίας της Λευκάδος, όπως γίνεται στο κεφάλαιο «Ιστορική Σκια-
γραφία της Λευκάδος» διαφέρει από την αντίστοιχη αποτύπωση στο 
κεφάλαιο «Σύντομη ιστορία της Λευκάδος» του Λευκώματος του 1954, 
ενδεικτικό των διαδοχικών προσπαθειών του ιστορικού για αποτελε-
σματικώτερη προσέγγιση του εν λόγω θέματος. Ιδού πως σχολιάζει ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης σε ιδιόχειρο σημείωμά του για το θέμα στο έγγραφο 
της Επιτροπής: «16/19.1.1964. Τοπική Επιτροπή Τουρισμού. Ότι στη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού αποφασίσθηκε η έκδοση Τουρι-
στικού Οδηγού Λευκάδος. Δίνονται οδηγίες συγγραφής του. Γράφηκε 
ο Οδηγός από τον Παν. Ροντογιάννη. Κανείς δε γνοιάστηκε για την 
έκδοση και την πλήρωσε ο συγγραφέας!» (βλ. παρακάτω). Ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης θα παραμείνη μέλος της Επιτροπής αυτής ώς τις 11 Ιουνίου 
1965, οπότε και παραιτείται.603 Πιθανότατα η Επιτροπή έπαψε έκτο-
τε να υφίσταται, αφού το ζήτημα της τουριστικής αξιοποιήσεως της 
Λευκάδος ανέλαβε η Νομαρχία Λευκάδος (Τμήμα Αποκεντρώσεως), με 
πρώτη ενέργεια την πρόσκληση,604 στις 2 Ιουλίου 1965 δεκατεσσάρων 
επικεφαλής δημοσίων υπηρεσιών για συνάντηση την επομένη ημέρα 
στη Νομαρχία προς «[...] συζήτησιν και λήψιν γνωμοδοτήσεως επί του 
θέματος “Τουριστική αξιοποίησις της νήσου”». Δεν γνωρίζουμε αν με-
τέσχε και ο προσκληθείς Π. Γ. Ροντογιάννης, με την ιδιότητα του γυμνα-
σιάρχου του Γυμνασίου Λευκάδος Θηλέων, και τι συζητήθηκε σχετικώς.

Η Νομαρχία Λευκάδος (Διεύθυνση Αποκαταστάσεως) διόρισε,605 στις 
30 Ιανουαρίου 1964, τακτικό μέλος της Εφορείας της Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης Λευκάδος τον Π. Γ. Ροντογιάννη. Λίγους μήνες αργότερα, και 
συγκεκριμένα στις 31 Ιουλίου 1964, η Νομαρχία ανασυγκρότησε για 
την επόμενη τριετία την Εφορεία της Βιβλιοθήκης μετά την παραίτηση 
του έως τότε προέδρου της, Δημ. Γιαννουλάτου, δημάρχου Λευκάδος. 
Νέος πρόεδρος διορίστηκε ο πρωτοδίκης Θεόδωρος Μέκαλης και μέλη 
της οι: Τιμολέων Μεσσήνης, διευθυντής Β΄ Δημοτικού Σχολείου, Πα-
ναγιώτης Ροντογιάννης, γυμνασιάρχης Γυμνασίου Θηλέων, Τηλέμαχος 
Στεργιώτης, καθηγητής Γυμνασίου Θηλέων και Ευστάθιος Μαυρομμά-
της, έμπορος.606 Νέα ανασυγκρότηση της Εφορείας αποφασίστηκε από 
τη Νομαρχία στις 16 Δεκεμβρίου 1964. Από το προηγούμενο σχήμα 

603.  Έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. 43827/6.7.1965 του ΕΟΤ.
604.  Έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. 7252/2.7.1965 της Νομαρχίας Λευκάδος, Τμήμα Απο-

κεντρώσεως. Υπογράφει ο νομαρχών διευθυντής Βασ. Ονουφρίου.
605.  Το έγγραφο υπογράφει ο νομάρχης Ηλ. Τσισκινίδης.
606.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8987/31.7.1964 έγγραφό της.
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παρέμειναν μόνο ο Θ. Μέκαλης, πρόεδρος, και ο Π. Γ. Ροντογιάννης, 
μέλος, ενώ προστέθηκαν τρία νέα μέλη για θητεία τριών ετών.607 Ο Θ. 
Μέκαλης θα παραμείνη στη θέση του ώς τον Μάιο του 1965, οπότε και 
μετατέθηκε εκτός Λευκάδος. Στη θέση του ορίστηκε608 ο πρωτοδίκης 
Χαράλαμπος Μυρσινιάς, με τα υπόλοιπα μέλη της Εφορείας να διατη-
ρούνται τα ίδια. Τρεις μήνες, όμως, αργότερα ο Χ. Μυρσινιάς παραιτή-
θηκε και πρόεδρος της Εφορείας ορίστηκε609 ο Π. Γ. Ροντογιάννης που 
ήταν τα δύο τελευταία χρόνια τακτικό μέλος της. Αποκαταστάθηκε 
έτσι, τελικώς, έστω και με καθυστέρηση, η τάξη.

Το 1964 εκδηλώνει για πρώτη φορά νεοπλασία του δέρματος (βα-
σικοκαρκίνωμα) με εντόπιση στο πρόσωπο. Γίνεται εξαίρεση από τον 
χειρουργό Ευάγγελο Ροντογιάννη, διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος, και ακολουθεί, από 18 Μαΐου 1964 
αναρρωτική άδεια 40 ημερών.610 Ας σημειωθή πως ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης θα εμφανίζη και στα κατοπινά πολλά χρόνια και νέες εκδηλώσεις 
της ίδιας, προγνωστικά καλοήθους, παθήσεως, κυρίως στο πρόσωπο. Η 
αντιμετώπιση των νέων αυτών νεοπλασματικών εκδηλώσεων θα γίνε-
ται τις περισσότερες φορές με χειρουργική εξαίρεση ή με ακτινοβολία.

Στις 24 Ιουλίου 1964 η Νομαρχία Λευκάδος απευθύνει πρόσκληση 
στον γυμνασιάρχη Π. Γ. Ροντογιάννη για ανταλλαγή γνωμών στη Νο-
μαρχία Λευκάδος σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος υποδοχής 
και ξεναγήσεως του τότε νιόπαντρου βασιλικού ζεύγους, Κωνσταντίνου 
και Άννας-Μαρίας, που μετά τον γάμο τους επισκέπτονταν διάφορους 
νομούς της χώρας. Επί τη προόψει της επισκέψεως αυτής στη Λευκάδα 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης επιφορτίζεται από τη Νομαρχία με την προσφώ-
νηση του βασιλικού ζεύγους και την εκφώνηση ενημερωτικής ομιλίας-
ξεναγήσεως.611 Μολονότι η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στη Λευ-
κάδα τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε και παρ’ ότι ο λόγος αυτός που 
θα εκφωνούσε είναι ατελής (και αδημοσίευτος), κρίναμε σκόπιμο να 
τον παραθέσουμε ευθύς ως έχει, παρά τις ατέλειές του, στο Παράρτη-
μα, επειδή γράφηκε από μοναδικό γνώστη της ιστορίας και του πολιτι-
σμού της παλιάς και σύγχρονης Λευκάδος αλλά και ταυτόχρονα έμπει-

607.  Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 15209/16.121964 της Νομαρχίας Λευκάδος.
608.  Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 4849/10.5.1965 της Νομαρχίας Λευκάδος.
609.  Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 7374/4.8.1965 της Νομαρχίας Λευκάδος.
610.  Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 5684/14.5.1964 της Νομαρχίας Λευκάδος.
611.  Έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. 8710/24.7.1964 της Νομαρχίας Λευκάδος, που υπο-

γράφει ο νομάρχης Ανδρ. Κ. Στεργιάδης.
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ρο ξεναγό.612 Μολονότι είναι ατελής, είναι ιδιαιτέρως κατατοπιστικός 
και αποτυπώνει με εκφραστικό τρόπο τη Λευκάδα της εποχής εκείνης. 

Στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης του ίδιου έτους (12-31 Αυγούστου 
1964), που ήταν αφιερωμένες στην εκατονταετηρίδα της Ενώσεως της 
Επτανήσου με την Ελλάδα, ο Π. Γ. Ροντογιάννης έδωσε, στις 12 Αυγού-
στου, διάλεξη με θέμα «Το Χρονικόν της Ενώσεως»613 και στις 25 Αυ-
γούστου ξενάγησε τους προσκεκλημένους στους μουσειακού χαρακτή-
ρος ιερούς ναούς της πόλεως. Στις επόμενες Γιορτές (4 Αυγούστου – 6 
Σεπτεμβρίου 1965), που ήταν αφιερωμένες και πάλι στην εκατονταε-
τηρίδα της Ενώσεως και στην εκατονπεντηκονταετηρίδα της Φιλικής 
Εταιρείας (1815-1965) ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν μέλος της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής, πρόεδρος της υποεπιτροπής πνευματικών εκδηλώσεων, 
είχε την ευθύνη της ξεναγήσεως προσκεκλημένων και επισκεπτών, και 
έδωσε διάλεξη, στις 14 Αυγούστου, με θέμα ομιλίας «Η φορητή εικόνα 
στη Λευκάδα».614 Για τον Π. Γ. Ροντογιάννη η συμμετοχή του αυτή στις 
Γιορτές Λόγου και Τέχνης είναι η τελευταία για μια μακρά περίοδο 
που ακολουθεί. Η επομένη συμμετοχή του στον λευκαδίτικο θεσμό θα 
πραγματοποιηθή το 1982 (8-22 Αυγούστου) με την ομιλία του, στις 8 
Αυγούστου, με θέμα «Λευκαδίτες ιστορικοί».615

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1964 το ζεύγος Πάνου και Αλίκης Π. Ροντογιάν-
νη προσκαλείται επισήμως από τον τότε βασιλέα της Ελλάδος σε δεξί-
ωση στα ανάκτορα Τατοΐου, στην οποία όμως παρέστη τελικώς μόνον 
ο γυμνασιάρχης.

Στις 26 Οκτωβρίου 1964 ανασυγκροτούνται στη Λευκάδα το Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, και το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο Εξωσχολικής Σωματικής Αγωγής. Η θητεία του 

612.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης υπήρξε ώς τότε ο μόνος εξουσιοδοτημένος, στο διάστημα 
των 12 προηγούμενων ετών, να ξεναγή στο νησί όλες τις διακεκριμένες προσωπικότητες 
που το επισκέπτονταν.

613.  Δ. Π. Φατούρου, Η ζωή μου, ό.π., σ. 218. Η ομιλία αυτή του Π. Γ. Ροντογιάν νη 
δημοσιεύθηκε σε συνέχειες, αλλά ατελώς, στην εφημ. Λευκάς, φ. 164/20.7.1963, 165/20.8. 
1963, 166/20.9.1963 και 168/20.12.1963.

614.  Δ. Π. Φατούρου, Η ζωή μου, ό.π., σ. 228-232.
615.  Παραθέτουμε στο Παράρτημα, επ’ ευκαιρία των εκδηλώσεων στη Λευκάδα, το 

1964 και 1965, για την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, τον ανέκδοτο λόγο του 
Π. Γ. Ροντογιάννη με θέμα «21η Μαΐου 1864», που εκφωνήθηκε για την ίδια επέτειο 
την 27η Μαΐου 1984 στην αίθουσα της Κάτω Ηλιουπόλεως στην Αθήνα και βασίζεται σε 
χειρόγραφο της ομιλίας του της 12ης Αυγούστου 1964 στη Λευκάδα, αλλά είναι περισ-
σότερο επεξεργασμένη.
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πρώτου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1964, με πρόεδρο τον μητροπολίτη 
Δωρόθεο. Αναπληρωματικό μέλος του ορίζεται ο Π. Γ. Ροντογιάννης.616 
Στο δεύτερο, με διετή θητεία, ο Π. Γ. Ροντογιάννης ορίζεται τακτικό 
μέλος του.617 Στις 2 Δεκεμβρίου 1964 συγκροτείται τριμελές Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο Περιφερειακού Επιμελητηρίου Λευκάδος, με θητεία 
ώς τις 31 Δεκεμβρίου 1966, πρόεδρος του οποίου ορίζεται ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης,618 και στις 7 Δεκεμβρίου συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου 
Νομιμοφροσύνης Λευκάδος, μέλος της οποίας ορίζεται και πάλι ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης ως ο αρχαιότερος γυμνασιάρχης του Νομού.619 Στις 11 Δε-
κεμβρίου 1964 ο νομάρχης Λευκάδος συγκροτεί Τοπική Επιτροπή Εορ-
τασμού Εκατονταετίας από της γεννήσεως του Ελευθερίου Βενιζέλου 
για την οργάνωση και προπαρασκευή των σχετικών εορταστικών εκδη-
λώσεων.620 Της Επιτροπής αυτής τίθεται επικεφαλής ο νομάρχης, που 
ορίζει μέλος της τον γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Θηλέων Λευκάδος 
Π. Γ. Ροντογιάννη.621 Στις 28 Οκτωβρίου 1964 εκφωνεί τον επικήδειο 
στον Κωνσταντίνο Επαμ. Σταματέλο, δημοδιδάσκαλο εκ Τσουκαλάδων 
Λευκάδος. Ο λόγος αυτός καταχωρίζεται στο Παράρτημα.

Στις 10 Φεβρουαρίου 1965 ο Π. Γ. Ροντογιάννης γίνεται αποδέκτης 
επιστολής του Δρος Κωνσταντίνου Σάντα (Dr Constantine Santas) από 
το Πανεπιστήμιο του Illinois στο Σικάγο, με την οποία ο τελευταίος 
του κάνει γνωστό ότι ανέλαβε να ετοιμάση κριτική βιογραφία στην 
αγγλική γλώσσα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, που θα κυκλοφορήση από 
τις εκδόσεις Twayne622 στις ΗΠΑ. Του ζητεί, μάλιστα, συμβουλές: «[...] 

616.  Έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. 11758/26.10.1964 της Νομαρχίας Λευκάδος.
617.  Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 12931/26.10.1964 της Νομαρχίας Λευκάδος.
618.  Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 11873/2.11.1964 της Νομαρχίας Λευκάδος.
619.  Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 14587/7.12.1964 της Νομαρχίας Λευκάδος. 
620.  Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 14835/11.12.1964 της Νομαρχίας Λευκάδος.
621.  Από 3 Οκτωβρίου 1964, οπότε ο Π. Γ. Ροντογιάννης συμπλήρωσε 25ετή έμμι-

σθη δημόσια υπηρεσία, του χορηγήθηκε προσαύξηση κατά 22% επί του βασικού μισθού 
του διευθυντού Α΄ διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 12663/6.11.1964 εγγράφου της Νομαρχίας 
Λευ κάδος. Από 5 Σεπτεμβρίου 1964, οπότε συμπλήρωσε τριετή ευδόκιμο υπηρεσία στον 
βαθμό του γυμνασιάρχου, του χορηγήθηκε προσαύξηση μισθού ίση προς το 10% του 
βασικού μηνιαίου μισθού διά του υπ. αριθμ. πρωτ. 4509/64/20.1.1965 εγγράφου της 
ΙΣΤ΄ ΓΕΜΕ. Από 17 Μαΐου 1966 τοποθετήθηκε στο Λύκειο Θηλέων Λευκάδος μετά την 
προαγωγή του στον βαθμό του λυκειάρχου επί τω αντιστοίχω μισθώ, άνευ όμως απο  λα-
βής διαφοράς αποδοχών για τον διαδραμόντα (από 17.5.1966) χρόνο, διά του υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 73885/6.6.66 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 201/4.6.66).

622.  Constantine Santas, Aristotelis Valaorites, Twayne Publ., 1976. Aντίτυπο της εκδό-
σεως αυτής ο συγγραφεύς απέστειλε με χειρόγραφη αφιέρωση στον Π. Γ. Ροντογιάννη.
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από πρεσβύτερο και πολύ πιο πεπειραμένο από μένα δάσκαλο [...]». 
Στις 5 Μαΐου 1965 ο Π. Γ. Ροντογιάννης του απαντάει με μακροσκελή 
χειρόγραφη (τρεισήμισι σελίδων) επιστολή, της οποίας διαθέτουμε το 
σχέδιο. Επί του ζητουμένου αναφέρει: «[...] Μπράβο για την ανάληψη 
της προσπαθείας της εμφανίσεως του Βαλαωρίτη. Είναι λίγο δύσκολη 
δουλειά. Όμως ο ενθουσιασμός και τα νιάτα ξεπερνούν τις δυσκολίες. 
Πράξη πρώτη: ν’ αγαπάς τον ποιητή. Πράξη δεύτερη: να τον μελετήσης 
και να κάμης κτήμα σου τη σκέψη και την ψυχή του. Γι’ αυτό θα χρεια-
ζόταν και σχετική γνώση των συνθηκών, που επικρατούσαν στην Ελλά-
δα και στη Λευκάδα –Επτάνησα–, όταν έγραψε ο ποιητής και ακόμα, 
γνώση των καταβολών που ο ποιητής από την οικογένειά του έφερνε 
μέσα του, γνώση των συνθηκών και των ρευμάτων των λογοτεχνικών 
που επικρατούσαν τότε στην Ευρώπη, όπου σπούδαζε ο ποιητής και 
την επίδραση των οποίων υπέστη: καταγόταν από αρματολούς. Ήταν 
πληθωρικός άνθρωπος ο ίδιος. Η εποχή ήταν ρομαντική. Η προσωπική 
παλληκαριά ενθουσιάζει το ρομαντισμό. Η ομαδική παλληκαριά όχι 
τόσο. Για τούτο ο Βαλαωρίτης δεν παίρνει τα θέματά του από την 
Επανάσταση του ’21, που είναι έργο κοινό, ομαδικό, αλλά από την προ-
επαναστατική Ελληνική περίοδο και υμνεί την Κλεφτουριά, όπως ακρι-
βώς κάνουν και οι ποιητές (οι άγνωστοι) των δημοτικών τραγουδιών. Ο 
Σολωμός υμνεί την ομαδική ενέργεια και δράση, την Επανάσταση του 
’21. Ο Βαλαωρίτης γύρισε πίσω από την Επανάσταση. Για τούτο και 
τόσο δέχεται την επίδραση του Δημοτικού τραγουδιού. Κολλάει εκεί. 
Ο Σολωμός το ξεπέρασε», συμπληρώνοντας τα εξής: «[...] Κάτι τέτοιες 
σκέψεις έχω κάμει για τον ποιητή. Εσύ να μην επηρεαστής. Να βγάλης 
τα δικά σου συμπεράσματα [...]».623

Κατόπιν σχετικής εγγράφου παρακλήσεως624 του δημάρχου Λευκά-
δος, ο Π. Γ. Ροντογιάννης εκφώνησε, στις 25 Μαρτίου 1965, μετά το 
πέρας της δοξολογίας, τον πανηγυρικό της ημέρας από τον εξώστη του 
Δημαρχείου στην κεντρική πλατεία της πόλεως (τότε Πλατεία Βασιλέως 
Γεωργίου Β΄) (Εικ. 133). 

623.  Ο αναγνώστης που επιθυμεί να γνωρίση τις απόψεις του Π. Γ. Ροντογιάννη για 
τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και το έργο του, μπορεί να δει στο Παράρτημα την ομιλία 
του, που εκφωνήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1979, επί τη ευκαιρία των 100 ετών από τον 
θάνατο του ποιητή.

624.  Βλ. σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 710/23.3.1965 έγγραφο του Δήμου Λευκάδος 
προς τον Παναγιώτη Ροντογιάννη, υπογραφόμενο από τον δήμαρχο Λευκάδος Απ. Φα-
τούρο.
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Ο Π. Γ. Ροντογιάννης διατηρεί τον βαθμό του γυμνασιάρχου έως 
τις 6 Ιουνίου 1966, οπότε και προάγεται625 στον βαθμό του λυκειάρχου 
και τοποθετείται στο Λύκειο Θηλέων Λευκάδος, διατηρώντας και τη 
διεύθυνση του Γυμνασίου. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1965 ο Π. Γ. Ροντογιάννης καλείται,626 ως μέλος 
της Επιτροπής Στεγάσεως Δημοσίων Υπηρεσιών, στη Νομαρχία Λευ-
κάδος για γνωμοδότηση περί του «ποια υπηρεσία δέον εγκατασταθή 
στο εκκενωθησόμενο παρά του Δημοσίου Ταμείου Λευκάδος ισόγειο 
κατάστημα του Δημοσίου». Νέα πρόσκληση της Νομαρχίας Λευκάδος 
ακολουθεί627 ένα μήνα αργότερα για το ίδιο θέμα. Τον επόμενο μήνα 

625.  Με το Βασιλικό Διάταγμα που εξεδόθη στις 27.5.1966 και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 210, τ. Γ΄, 4.6.1966, γνωστοποιήθηκε δε στον Π. Γ. Ροντογιάννη με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 73885/6.6.1966 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δ/νση Μέσης Εκπαιδεύσεως, 
Α΄ Τμήμα Προσωπικού, το οποίο υπογράφει ο διευθυντής Γ. Σιγάλας. 

626.  Πρόσκληση με ημερομηνία 8.9.1965 του προέδρου της Επιτροπής Άγγελου 
Βουδούρη, πρωτοδίκη Λευκάδος.

627.  Πρόσκληση με ημερομηνία 29.10.1965.

Εικ. 133. 25η Μαρτίου 1963. Κεντρική πλατεία Λευκάδος. Αναμνηστική φω-
τογραφία μαθητριών του Γυμνασίου Θηλέων Λευκάδος με τις αρχές του νη-
σιού και καθηγητές τους, μετά την ολοκλήρωση των επετειακών εκδηλώσεων.
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ο Π. Γ. Ροντογιάννης ορίζεται628 από τη Νομαρχία Λευκάδος πρόεδρος 
της Επιτροπής μετονομασίας ξενόφωνων ονομάτων και θέσεων. Ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης, σύμφωνα με χειρόγραφο σημείωμά του, γράφει σχετι-
κώς: «επέμεινα να μη γίνη μεταβολή καμία».

Δύο νέες δημοσιεύσεις του εμφανίζονται στις Λευκαδίτικες Σελί
δες: η πρώτη αφορά στο «Τι φορούσαν Λευκαδίτες και Λευκαδίτισσες 
από τα τέλη του 17ου ώς τα μέσα του 20ού αιώνα»629 και η άλλη «Το 
υδρα γωγείο της Αγίας Μαύρας».630

Τον Νοέμβριο του 1965 ο Π. Γ. Ροντογιάννης διορίζεται631 από τη 
Χωροφυλακή Λευκάδος πραγματογνώμων σε διερευνώμενη περίπτωση 
παράνομης εμπορίας αρχαίων. Εκλήθη να αποφανθή αν συγκεκριμένα 
κατασχεθέντα αντικείμενα είχαν αρχαιολογική αξία.632 Τον ίδιο μήνα ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης ορίζεται633 πρόεδρος Επιτροπής που θα έκρινε, στις 
30 Νοεμβρίου 1965, τους υποψήφιους για την κενή θέση του Βιβλιοφύ-
λακος της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Λευκάδος.

Το έτος 1966 υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντικό για τον Π. Γ. Ροντογιάν-
νη σε ό,τι αφορά στις εκδόσεις του. Τον χρόνο αυτόν, όπως πιο πάνω 
είπαμε, εκδόθηκε ο Τουριστικός Οδηγός της Λευκάδος,634 που είναι και 

628.  Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 9148/21.10.1965. Μέλη της Επιτροπής ορίσθηκαν 
οι: Πανταζής Κοντομίχης, Δημοσθένης Μαλακάσης, Σπυρίδων Λογοθέτης και Γεώργιος 
Μπλίζος.

629.  Φύλλα 48-50 (Μάιος – Ιούλιος 1965), 51-52 (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1965). 
Την εργασία αυτή ο Τ. Ε. Σκλαβενίτης αναγνωρίζει [βλ. «Πάνος Γ. Ροντογιάννης (1911-
1996), ο ιστορικός της Λευκάδας», κείμενο-ομιλία στην εκδήλωση της 18ης Νοεμβρίου 
2011, ό.π.], ως «[...] τη μοναδική του [Π. Γ. Ροντογιάννη] λαογραφική μελέτη για τη λευ-
καδίτικη φορεσιά, μια από τις καλύτερες ίσως μελέτες της λευκαδίτικης λαογραφίας». 

630.  Φύλλα 48-50 (Μάιος – Ιούλιος 1965), 51-52 (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1965).
631.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26/31/389/1.11.1965 έγγραφό της.
632.  Ο γράφων, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1019/26/126 αίτησή του, στις 21.7.2011 

στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδος, αναζήτησε τις σχετικές γνωμοδοτήσεις του Π. Γ. Ρο-
ντο γιάννη για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για την προηγουμένως αναφερομένη, με 
ημερομηνία 25.5.1955. Στο απαντητικό έγγραφό του το Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδος, 
με ημερομηνία 22.8.2011 και αριθμ. πρωτ. 1019/26/126-α, το οποίο υπογράφει ο διοι κη-
τής Ευάγγελος Γιαννάκος, αναφέρει σχετικώς ότι «[...] σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από 
έλεγ χο που πραγματοποιήσαμε στο τηρούμενο αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν προκύ-
πτουν τα αιτούμενα έγγραφα, διότι λόγω της παλαιότητας και πολυκαιρίας (π.χ. υγρα-
σία) πολλά έγγραφα έχουν καταστραφεί».

633.  Βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11928/4.11.1965 αποφάσεως της Νομαρχίας Λευ-
κάδος, που υπογράφει ο νομαρχών διευθυντής Β. Ονουφρίου.

634.  Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι Λευκάς. Τουριστικός Οδηγός.
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ο πρώτος αυτού του είδους για το νησί. Την ίδια περίοδο στο Πρωτοδι-
κείο Λευκάδος εκδικάστηκε υπόθεση για το ζήτημα της λιμνοθάλασσας 
«Αυλαίμονας», περιφερείας Περατιάς, που διοικητικώς υπάγεται στον 
Νομό Λευκάδος. Την υπόθεση είχε κινήσει η κοινότητα Περατιάς, που 
διεκδικούσε με προσωρινά μέτρα την εν λόγω περιοχή. Πρόεδρος του 
δικαστηρίου ήταν ο Χαρ. Μυρσινιάς, εισηγητής ο Άγγ. Βουδούρης και 
δικηγόροι οι Κ. Καρβούνης και Στέφ. Γράψας. Το δικαστήριο απέρριψε 
τελικώς, με την υπ’ αριθμ. 57/1966 απόφασή του, το αίτημα της κοινό-
τητας Περατιάς, βάσει αναδρομής στα κείμενα και τους συγγραφείς της 
ιστορίας της νήσου Λευκάδος, και της διοικητικής διαμορφώσεώς της σε 
Νομό μετά την ένωσή της με την Ελλάδα. Την εν λόγω αναδρομή στα 
κείμενα και στους συγγραφείς ανέλαβε να διεκπεραιώση σε «Ιστορικό 
Υπόμνημα» ο Π. Γ. Ροντογιάννης. Τούτο ο τελευταίος το γνωστοποίησε 
πολύ αργότερα σε σημείωμά του στην εφημερίδα Λευκάς, με τίτλο «Ο 
ιστορικός κ. Π. Ροντογιάννης μας γράφει», που έχει ως εξής:635

635.  Λευκάς, φ. 288, 6.2.1989, σ. 1-3.

Εικ. 134. 7.6.1965. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης με μαθήτριες, πιθανώς της ΣΤ΄ τά-
ξεως, σε μια από τις στενάχωρες αίθουσες του Γυμνασίου Θηλέων Λευκάδος.
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Αγαπητέ κ. Λ. Μαμαλούκα,
Διάβασα την επιστολή σου στον κ. Πρόεδρο της Κοινότητος 

Πε ρατιάς. Μολονότι νομίζω πως όσα λες σχετικά με τα σύνορα 
Λευκάδος – Ακαρνανίας είναι σωστά, επίτρεψέ μου να σου δώσω 
κι εγώ μερικές ακόμη πληροφορίες άλλες. Μεταξύ 196366 δε 
θυμάμαι ακριβώς, έγινε στη Λευκάδα μια δίκη για το ζήτημα του 
Αμπλέμονα.636 Την υπόθεση είχε κινήσει η Κοινότητα Περατιάς. 
Ίσως και Πλαγιάς. Πληροφορήθηκα τη διεκδίκηση και αυτόκλητα 
έσπευσα να υποβάλω στο δικαστήριο ένα “Ιστορικό Υπόμνημα”, 
που μ’ αυτό απόδειχνα, πως η λιμνοθάλασσα όλη από τα αρχαιό
τατα χρόνια ως τα νεώτατα ανήκε στη Λευκάδα. Εδώ πρέπει να 
σημειώσω, πως, αν είχα κάποια αμφιβολία, για το ποιος είχε το 
δίκιο, δε θα έγραφα ποτέ αυτό το Υπόμνημα. Τέλος πάντων η Λευ
κάδα κέρδισε τη δίκη. “Ευχαριστώ”, βέβαια δε μου είπε κανένας. 
Ως τόσο η απόφαση κρίθηκε ως μεγάλου ενδιαφέροντος εξ αιτίας 
αυτού του “Ιστορικού Υπομνήματος”, στο οποίο αυτή στηρίχτηκε 
και το οποίο δεν είχε, βέβαια, γράψει ο αξιότιμος δικαστικός που 
έκαμε την υπόθεση. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην “Eφημερίδα 
των Ελλήνων Νομικών” ή “Νομικόν Βήμα”, ως “εξαιρέτου ενδια
φέροντος”. Πού ακριβώς δημοσιεύτηκε θυμάται ο διακεκριμένος 
δικαστικός κ. Άγγελος Βουδούρης, που όμως δεν είναι ο δικαστι
κός που εξέδωσε την απόφαση, όπως σημειώνεται στο έντυπο. 
Αρκετά ως εδώ γι’ αυτή την υπόθεση...

 Στο Β΄ τόμο της “Ιστορίας της Λευκάδος” από τη σελ. 470
475 γίνεται λεπτομερειακά λόγος για την παράδοση του Κάστρου 
της Λευκάδος στις αρχές του νησιού. Το σημειώνω γιατί ως και 
του Κάστρου ακόμα η κυριότητα αμφισβητήθηκε. Προσθέτω πως 
στη σελ. 475 γίνεται ειδικά λόγος για την παράδοση του φρουρίου 
“Αλέξανδρος”, που βρίσκεται ανατολικά της διώρυγος, μέσα στον 
Αμπλέμονα κοντά στην Ακαρνανική ακτή, το οποίο από πολλά 
χρόνια ήταν λοιμοκαθαρτήριο.

 Κοντά στο φάρο, που είναι απάνω στο Κάστρο της Αγίας Μαύ
ρας, είναι ή ήταν τα μνήματα Άγγλων αξιωματικών, που είχαν 
πεθάνει στη Λευκάδα κατά την Αγγλική “Προστασία”. Oι Άγγλοι 
δεν “προστάτευαν” και την Ακαρνανία.

 Το 1863, ένα χρόνο πριν από την Ένωση, πήγε στην Λευκάδα 

636.  Περί της ονομασίας Αμπλέμονα βλ. σχετικώς Π. Γ. Ροντογιάννη, «Αυλέ(αί)μονας-
Αβλέ(αί)μονας ή Αμπλέμονας;», Ηχώ της Λευκάδας, φ. 56, Ιούλιος-Αύγουστος 1990, σ. 3.
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ο Άγγλος γεωλόγος Ansted. Πήγε συστημένος στον Άγγλο Τοποτη
ρητή και κατέλυσε στο “Παλάτι” του, στο Διοικητήριο. Σκοπός του 
φαίνεται πως ήταν η μελέτη της γεωλογικής σύστασης του τόπου. 
Εδώ ο Άγγλος καθηγητής πληροφορήθηκε ότι όλη η λιμνοθάλασσα 
ανήκε στη Λευκάδα και γράφει σχετικά στο ενδιαφέρον βιβλίο 
του “The Ionian Islands in the year 1863”, London 1863, σελ. 1268, 
“Τα παράλια της απέναντι Στερεάς ανήκουν κατά κυριότητα στη 
Λευκάδα, όπως και όλα τα βιβάρια των λιμνοθαλασσών μεταξύ 
Λευκάδος και Ακαρνανίας... Φαίνεται ότι με συνθήκη και μια εύ
λογη (αληθινή; α fair) ερμηνεία του παλαιού ναυτικού νόμου της 
Μεσογείου, ο οποίος πρέπει να στηρίζεται (fonsed) στις “Εισηγή
σεις του Ιουστινιανού” όλη η θάλασσα στη βόρεια άκρη της Αγίας 
Μαύρας (= Λευκάδος), μέχρι του απωτάτου σημείου, στο οποίο 
φθάνει το νερό, και συνεπώς όλη η γη (ξέρα), η οποία ήθελε κάθε 
φορά αποκαλυφθή με την παλινδρόμηση της θάλασσας (αμπώτι
δα) εντός αυτών των ορίων, ανήκει στη νήσο της Αγίας Μαύρας”. 

 Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνομαι καλά την οριοθέτηση που κάνετε 
στα “μυστηριώδη σημάδια” πάνω στα βράχια “κοίλα σε γεωμε
τρικά σχήματα...”. Αν εννοούμε το ίδιο πράγμα σε πληροφορώ 
ότι τα “σημάδια” αυτά λέγονται “κούνες”, δηλαδή σφήνες (λατι
νικά και ιταλικά cunei –νέα ιταλικά coni– σφήνες). Με σιδερένιες ή 
και ξύλινες σφήνες έσκιζαν ξύλα και βράχους. Έτσι εδώ φαίνεται 
πως άνοιξαν το πέρασμα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, όπου 
άραζαν και παλιότερα και στο μεσαίωνα και στην Ενετοκρατία 
κ.λπ. τα πλοία κι απ’ όπου με το κανάλι στρέττο (=στενό κανάλι) 
κατέβαζαν μικρότερα πλοία τα εμπορεύματα στην Άγια Μαύρα. 
Τώρα το κανάλι έχει χωθή. Στην ιταλική κατοχή από τις καμά
ρες που βρίσκονται κάτω από το δρόμο του Κάστρου προς Τεκέ 
περνούσαν μονόξυλα κι έμπαιναν εκεί που ήταν το Στενό Κανάλι 
μεταφέροντας μικροεμπορεύματα.

 Το 1825 ένας Λευκαδίτης περιγράφει μια επιδρομή Μαλτέζι
κων πειρατικών κατά του Κάστρου της αγίας Μαύρας. Καταθέ
τει: “...ήλθαν εις την Αγίαν Μαύραν αι Γαλέραι της Μάλτας και 
απεβίβασαν εις την θέσιν ονόματι Πλάκα, που απέχει περίπου 
δύο μίλια από το Κάστρον 800 τυφεκιοφόρους οι οποίοι επρο
χώρησαν κατά μήκος του Καναλιού ήτοι προς το μέρος της Ρού
μελης και εκεί εις την Πύλην του Φρουρίου ετοποθέτησαν μίαν 
εκρηκτικήν βολήν και την κατέρριψαν...” (Κ. Μέρτζιος α.μ. της 
Ακαδημίας Αθηνών, Μικρός Ελληνομνήμων, τεύχος Β, Ανάτυπον 
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Περιοδικού “Ηπειρωτική Εστία”, Ιωάννινα 1960, σελ. 11). Αυτά για 
το “Στενό Κανάλι”.

 Tο λιμάνι του Αγίου Νικολάου στα Δέματα ήταν το μοναδικό 
μεγάλο λιμάνι της Λευκάδος στο Β.Α. μέρος του νησιού.

 Στα πάρα πάνω μπορεί ίσως να προστεθή και το πρακτικό 
και χειροπιαστό, πως αν η Περατιά, οι Γριβαίοι δηλαδή, είχε να 
κάμει από τη λιμνοθάλασσα, ποιος “μπουρανέλλος” θα τολμούσε 
να ψαρέψη ανερώτητα μέσα σε τούτα τα νερά κάτω από τ’ άγριο 
μάτι του Δημητράκη ή του Θοδωράκη Γρίβα;

 Είχαν κάμει μεγάλο λάθος οι Νομαρχιακοί που είχαν βάλει το 
όριο του Νομού Λευκάδος τόσο μακρυά από το λοφίσκο του Τε
κέ. Φυσικά, αν δεν ήταν τα ψάρια στη μέση –και χαρά τους που 
τα τρώνε– δε θ’ άξιζε τον κόπο η συζήτηση.

 Αν αυτά σου κάνουν, δημοσίεψέ τα.

Φιλικώτατα
Πάνος Γ. Ροντογιάννης

Το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 57/1966 αποφάσεως επί της άνω υποθέ-
σεως του Πρωτοδικείου Λευκάδος δημοσιεύθηκε αργότερα στο Νομι
κόν Βήμα (έτος 1967, σ. 174-175). Εδώ προβάλλουμε το σχόλιο του ει-
σηγητού του Νομικού Βήματος, Αλ. Χ. Τζιτζιλέρη (σ. 175) με το οποίο 
κλείνει τη δημοσίευση του σκεπτικού της αποφάσεως αυτής: «Εξόχως 
ενδιαφέρουσα είναι η ανωτέρω απόφασις όχι διά την λύσιν του εν 
αυτή ζητήματος, όσον κυρίως διά την αναδρομήν της εις τα κείμενα 
και Συγγραφείς της Ιστορίας της Νήσου Λευκάδος και της διοικητικής 
διαμορφώσεώς της εις Νομόν, μετά την ένωσίν της με την Ελλάδα [...]».

Στις 25 Φεβρουαρίου 1966 ο Π. Γ. Ροντογιάννης αιτείται637 για 
τρίτη συνεχόμενη φορά τη μετάθεσή του σε Λύκειο της τέως Διοική-
σεως Πρωτευούσης, και συγκεκριμένα στο Λύκειο Θηλέων Φιλοθέης ή 
Χαλανδρίου, επικαλούμενος τον επί μακρό διάστημα χωρισμό της οι-
κογενείας του, τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα που συνεπάγεται 
η διατήρηση δύο σπιτιών, τα προβλήματα υγείας, τόσο τα δικά του όσο 
και της συζύγου του (υπήρχε πράγματι τότε διαγνωστικό ιατρικό πρό-
βλημα) καθώς και την πολυετή υπηρεσία του στην επαρχία. 

637.  Της συγκεκριμένης αιτήσεως υπάρχουν έξι παραπλήσια σχέδια. Ενδιαφέρον 
είναι ότι σε όλα αυτά, και για τους ίδιους λόγους, γράφεται, ως επωδός: «[είχα] θερμώς 
παρακαλέσει να μη προαχθώ εις Γυμνασιάρχην. Δυστυχώς δεν εισηκούσθην»! 
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Ένα τελευταίο γεγονός που συνέβη λίγο πριν το τέλος της σχολικής 
χρονιάς 1965-66, αποκαλύπτει την κορυφαία διδακτική/διοικητική ικα-
νότητα του Π. Γ. Ροντογιάννη. Επιθεωρείται στις 4 Μαΐου 1966 από 
τον γενικό επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύσεως της ΚΕ΄ Περιφερείας, Μι-
χαήλ Τσίλαγα, δέκα περίπου χρόνια μετά την τελευταία επιθεώρηση 
που του έγινε. Η αξιολόγηση αυτή υπήρξε και η τελευταία.

Σύμφωνα με χειρόγραφο σημείωμα του Π. Γ. Ροντογιάννη, ο γενικός 
επιθεωρητής Μ. Τσίλαγας638 «[...] διετάχθη να μεταβή εις Λευκάδα που 
δεν είχε επιθεωρηθή η περιφέρειά της και να επιθεωρηθή. Εξ επικοινω-
νίας με το Υπουργείον επληροφορήθη ότι δεν είχα έκθεση καθόλου ως 
Γυμνασιάρχης. Τότε τηλεφωνικώς μου παρήγγειλε από το ξενοδοχείον 
“Αγία Μαύρα” όπου διέμενε να τροποποιήσω το πρόγραμμα της ημέ-
ρας, γιατί δεν είχα μάθημα, και σε μια ώρα να διδάξω και Αρχαία και 
Νέα Ελληνικά». Αυτό και έγινε. Παραθέτουμε στη συνέχεια τη γενική 
κρίση του επιθεωρητού. Από τον τελευταίο ο Π. Γ. Ροντογιάν νης βαθ-
μολογήθηκε με 24,75, που ήταν και η υψηλότερη βαθμολογία που έλαβε 
ποτέ. Ο επιθεωρητής συνοψίζει: 

Ο Γυμνασιάρχης Ροντογιάννης Παν. ανήκει εις την χορείαν των αρί
στων εκπαιδευτικών. Άρτιος επιστημονικώς παρουσιάζει την αυ
τήν πληρότητα και εις ζητήματα παιδαγωγικής και διδακτικής. 
Ουχί απλώς παρακολουθεί την εξέλιξιν της Φιλολογικής Επιστή
μης και νεωτέρας Ελληνικής Λογοτεχνίας και Λαογραφίας, αλλά 
και καλλιεργεί ταύτας έχων παρουσιάσει αξιόλογον συγγραφικήν 
δράσιν. Σημειούμεν ωρισμένας των εκδόσεών του: Γαΐου Ιουλίου 
Καίσαρος «Απομνημονεύματα του Γαλατικού Πολέμου» βιβλ. 7, 
μετάφρασις, 2. Λεύκωμα Λευκάδος (1953), 3. Τουριστικός οδη

638.  Ο επιθεωρητής Μ. Τσίλαγας πρέπει να υπήρξε ιδιαιτέρως κατηρτισμένος φι-
λόλογος και μαζί αυστηρός και απαιτητικός κατά τις επιθεωρήσεις του. Την προτεραία 
της επισκέψεώς του στο Γυμνάσιο Θηλέων Λευκάδος, για την επιθεώρηση του Π. Γ. 
Ροντογιάννη, τουτέστιν στις 3 Μαΐου, επιθεώρησε φιλολόγους στο Γυμνάσιο Αρρένων. 
Ένας εκ των αξιολογηθέντων αυτών φιλολόγων ήταν ο Γεώργιος Καββαδάς. Κατά την 
εξέταση του διδαχθέντος κειμένου του πλατωνικού Φαίδωνος ο Μ. Τσίλαγας εστίασε 
το ενδιαφέρον του στη φράση «Τω όντι άρα, έφη, ω Σιμμία, οι ορθώς φιλοσοφούντες 
αποθνήσκειν μελετώσιν, και το τεθνάναι ήκιστα αυτοίς ανθρώπων φοβερόν» (κεφάλαιο 
ΧΙΙ Ε) και ζήτησε να μάθη γιατί ο Πλάτων στην ίδια φράση χρησιμοποιεί δύο ταυτόση-
μα σε έννοια ρήματα: το αποθνήσκειν και το τεθνάναι! Το γεγονός ενθυμείται καλώς ο 
αδελφός του γράφοντος, Σπύρος, τελειόφοιτος τότε στο Γυμνάσιο αυτό, παρών κατά την 
αξιολόγηση, που απήντησε ορθώς στο ερώτημα. Το κείμενο αυτό το είχε διδάξει στον 
Σπύρο προηγουμένως ο πατέρας του, ο Π. Γ. Ροντογιάννης. 
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γός Λευκάδος (1966), 4. Οι πρόγονοι του Άγγελ. Σικελιανού εις 
περιοδικόν «Νέα Εστία», αφιέρωμα εις Σικελιανόν, 5. Οι αγιο
γράφοι Παναγιώτης και Νικόλαος Δοξαράς, «Ηώς» (1960), 6. Ο 
Αθανάσιος Ψαλίδας στη Λευκάδα, περιοδικόν «Ηπειρωτική Εστία» 
(1953), 7. Η Μονή της Οδηγήτριας, ένα μνημείο μοναδικό στην 
Ελλάδα, περιοδ. «Ζυγός», Ιούνιος 1960, 8. Ο αγιογράφος Κων. 
Κονταρίνης, «Επτανησιακή Πρωτοχρονιά» 1959, 9. Ο ναός του 
Αγίου Μηνά εν Λευκάδι, εις εφημ. «Λευκάς» (1955) εις συνεχεί
ας, 10. Σειρά βιογραφιών Λευκαδίων διακεκριμένων εις «Λευ
κα δίτικες Σελίδες» (1963), 11. Τι φορούσαν οι Λευκαδίτες και 
Λευ καδί τισσες από τα τέλη του 17ου αιώνος ως τα μέσα του 20ού 
αι ώνος, «Λευκαδίτικες Σελίδες», ΜάιοςΙούνιος 1965 και Αύ
γουστοςΣεπτέμβριος 1965.

Εκτός των ανωτέρω ο κ. Ροντογιάννης έχει υπό έκδοσιν και 
άλλας εργασίας, λίαν αξιολόγους, ως είναι: 1. Η Χριστιανική Τέ
χνη στη Λευκάδα, τ. 2, 2. Η Παιδεία στη Λευκάδα από του 1600
1950, τ. 2, 3. Ιστορία της Λευκάδος από τα προϊστορικά χρόνια 
ως τις μέρες μας, σελ. περίπου 1.500, 4. Η Πρωτεύουσα της Λευ
κάδος, σελ. 100, 5. Σεισμολόγιον Λευκάδος. Κατά δήλωσίν του 
αι ανωτέρω εργασίαι στηρίζονται εις ατομικήν αρχειακήν έρευναν. 
6. Πλάτωνος «Κρίτων» – «Απολογία». Λογοτεχνική μετάφρασις 
με μακρά προλεγόμενα, σελ. 230. Εκτός των ανωτέρω διεπιστώ
σαμεν την ύπαρξιν των περισσοτέρων εν χειρογράφοις, φυλασσο
μένων εν τη ατομική του βιβλιοθήκη. Επίσης διεπιστώσαμεν και 
ύπαρξιν συλλογής λαογραφικού υλικού προς σύνθεσιν μελέτης.

Η ως άνω πλουσιωτάτη επιστημονική εργασία του Λυκειάρχου 
κ. Ροντογιάννη έχει συντελεσθή υπ’ αυτού, χωρίς ουδ’ επ’ ελά
χιστον να παραμελήση ούτος το κυρίως έργον του, ως συνήθως 
συμβαίνει με πολλούς των εμφανιζόντων συγγραφικήν δράσιν εκ
παιδευτικών. Αντιθέτως δύναται αδιστάκτως να λεχθή, ότι η αφο
σίωσίς του η απόλυτος εις το παιδαγωγικόν του έργον (επιστημο
νικόν και διοικητικόν) πληροί κατ’ αρχήν την ψυχήν του και απο
τελεί το κίνητρον διά τας περαιτέρω μελέτας του. Η στέγασις του 
πολυπληθεστάτου σχολείου του, δι’ ην εμερίμνησεν αντιμετωπίσας 
πολλαπλάς δυσκολίας και η όλη εμφάνισις τούτου επ’ ευκαιρία 
συμμετοχής του εις εθνικάς και άλλας εορτάς ως και η καθημερινή 
τοιαύτη των μαθητριών εν τη κοινωνία διακηρύσσουν την ύπαρξιν 
εν τω σχολείω του και εφαρμογήν διοικήσεως ουχί προερχομένης 
εξ αυστηράς επιβολής σχολικών κανόνων, ους εκ φόβου κυρώσεων 
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αναγκάζονται και μη παραβαίνωσιν αι μαθήτριαι, αλλ’ εκ διοική
σεως προαγούσης τας μαθητρίας εις κατανόησιν της σημασίας της 
ασκήσεως αυτών εις αυτοπειθαρχίαν προς δημιουργίαν του προ
σήκοντος χαρακτήρος. Τούτο απεριφράστως ομολογείται υπό των 
δυναμένων να έχωσιν έγκυρον γνώμην εν Λευκάδι. Αλλά και πέραν 
του σχολείου του η προσωπικότης του κ. Ροντογιάννη δίδει το 
«παρών». Ουδεμία εκδήλωσις γενικωτέρα εν Λευκάδι λαμβάνει χώ
ραν χωρίς να ζητηθή η γνώμη του εν λόγω Λυκειάρχου. Ωσαύτως, 
ουδεμιάς πνευματικής κινήσεως απουσιάζει. Το χαρακτηριστικόν 
δε εν προκειμένω είναι τούτο: ότι ουδόλως επιδιώκει τα ανωτέρω 
αποβλέπων εις επίδειξιν, προς επιτυχίαν ανόδου του εν τη εκπαι
δεύσει ή εξασφάλισιν πρωτείων εν τη κοινωνία. Τόσον η επιστημο
νική και διδακτική του εργασία, όσον και η κοινωνική του δράσις 
προέρχονται από εσώτερον ψυχικόν αίτημα, το οποίον όμως ο κ. 
Ροντογιάννης κατορθώνει να συγκρατή πάντοτε εντός των ορίων 
της σεμνότητος και των παιδαγωγικών του καθηκόντων, αποτελών 
παράδειγμα προς μίμησιν διά τε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και 
τους τροφίμους του σχολείου του. Εντός των τάξεων συναρπάζει 
διά της διδασκαλίας του και επιτυγχάνει ουχί απλώς βίωσιν υπό 
των μαθητών των διδασκομένων, αλλά θεμελιώνει εν ταις ψυχαίς 
αυτών και την έφεσιν προς άσκησιν διά την δημιουργίαν του προ
σήκοντος χαρακτήρος. Περιττόν να λεχθή ότι η υπόστασίς του εν 
τη κοινωνία είναι εξαίρετος. Τούτο είναι έκδηλον και παρά τούτων 
ομολογείται. Φρονούμεν ότι τοιούτοι εκπαιδευτικοί ουχί απλώς τι
μώσι τον κλάδον, αλλά και ενδείκνυνται να χρησιμοποιούνται διά 
την άσκησιν και ανωτέρων καθηκόντων, άτινα πιστεύομεν ο κ. 
Ροντογιάννης λίαν επωφελώς διά την Παιδείαν δύναται να ασκήση.

Δια πάντα τα ανωτέρω λίαν ευχαρίστως κρίνομεν639 αυτόν των 
κατωτέρω:

Επιστημονικώς: Άρτιον 5, Διδακτικώς: Άρτιον πως 4,75, Διοι
κητικώς: Λίαν Δεξιόν 5, Ως προς την ευσυνειδησίαν: Λίαν ευσυ
νείδητον 5, Ως προς την συμπεριφορά Εξαίρετον 5, Ως προς την 
δράσιν: Επωφελή 5». Σύνολον 24.75.640

639.  Την επιμέρους βαθμολόγηση/αξιολόγηση της επιθεωρήσεως του κ. Μ. Τσίλαγα 
κοινοποίησε στον λυκειάρχη Π. Γ. Ροντογιάννη ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής της 
Γενικής Επιθεωρήσεως Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως (ΛΖ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρει-
ας), Γεώργιος Ζευγώλης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3060/25.8.1966 έγγραφό του.

640.  Η πλήρης έκθεση αξιολογήσεως του γενικού επιθεωρητού Μιχαήλ Τσίλαγα, 
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Το τι επακολούθησε στην τάξη μετά την ολοκλήρωση της διδασκα-
λίας του Π. Γ. Ροντογιάννη περιγράφει παραστατικά πιο κάτω ο ίδιος σε 
αχρονολόγητο χειρόγραφο σημείωμά του, παραθέτοντας και ένα σχόλιο 
για το πώς συνήθως δίδασκε: «[...] Στο τέλος του μαθήματος ο Επι-
θεωρητής, που είχε καθίσει στο βάθος της αιθούσης σηκώθηκε όρθιος 
κατασυγκινημένος και θέλησε δακρύζοντας να μιλήση. Οι μαθήτριες 
ενθουσιασμένες χειροκροτούσαν και χειροκροτούσε και εκείνος. Οι μα-
θήτριες σύντομα τον άρπαξαν σχεδόν στα χέρια και τον έφεραν στην 
έδρα όπου ήμουν και όπου μ’ αγκάλιασε και με φιλούσε εν μέσω χει-
ροκροτημάτων των μαθητριών. Ήταν μια ωραία στιγμή. Το μάθημα, 
ανεξάρτητα του επιθεωρητού, ήταν όντως εξαίρετο. Έτσι δίδασκα του-
λάχιστον 7-8 φορές στις 10».641 

Εικόνα του τρόπου διδασκαλίας του Π. Γ. Ροντογιάννη και του από-
ηχου που είχε στους μαθητές του την περίοδο αυτή, εύστοχα περιγρά-
φει η αριστούχος μαθήτριά του στο Γυμνάσιο Θηλέων Λευκάδος, Κων-
σταντίνα Βρεττού-Γεωργακάκη, δικηγόρος, στο νέο βιβλίο της Στον 
Αστερισμό των Πλειάδων.642 Η συγγραφεύς, κατά πρόσφατη (Θέρος 
2011) ομολογίαν της στον γράφοντα, πρότυπο είχε τον Π. Γ. Ροντογιάν-
νη περιγράφοντας τη φιλόλογο καθηγήτρια Βάρντα, στο ομώνυμο κε-
φάλαιο αυτού του βιβλίου. Από τις σελίδες 38-42 σταχυολογούμε ορι-
σμένα εδάφια σχετικά με τις σχέσεις των μαθητών με την καθηγήτριά 
τους Βάρντα (τουτέστιν με τον Π. Γ. Ροντογιάννη), και το πώς δίδασκε 
η τελευταία στην τάξη. Είναι τα εδάφια εκείνα που κατά τη γνώμη 
μας είναι περισσότερο ταιριαστά και αντιπροσωπευτικά του τρόπου 
διδασκαλίας του Π. Γ. Ροντογιάννη: «[...] Οι μαθητές της την λάτρεψαν. 
Επικοινωνούσε μαζί τους με τρόπο μοναδικό. Το χιούμορ που διέθετε 
ανέλαβε να αντικαταστήσει την αυστηρότητα. Τα παιδιά προτιμούσαν 
χίλιες φορές την τιμωρία παρά τη διακωμώδηση της αστοχίας τους [...]. 
Ξεκινούσε από την ετυμολογική προσέγγιση κι έφτανε στον πυρήνα 
των εννοιών, αποκαλύπτοντας τις κρυμμένες αλήθειες της ελληνικής 
γλώσσας. Η ταύτιση μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου, που μόνο 
στην ελληνική γλώσσα υπήρχε, όπως με πάθος υποστήριζε, ήταν το ση-
μείο της δύναμής της [...] κάλπαζε στους αγρούς της μυθολογίας, της 

μαζί με το σχετικό σημείωμα που έγραψε ο ίδιος ο κρινόμενος λυκειάρχης για την επι-
θεώρηση, δημοσιεύεται στο Παράρτημα.

641.  Δεν διευκρινίζει, όμως, αν στις υπόλοιπες 2-3 φορές στις 10 δίδασκε καλλίτερα 
ή χειρότερα.

642.  Εκδόσεις «Στοχαστής», 2010.
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ιστορίας, της ποίησης, της θρησκείας, της φιλοσοφίας και της τραγικής 
ποίησης, αποκαλύπτοντας τα μυστικά νήματα που συνέδεαν τα πάντα 
με το Εν [...]. Οι μαθητές της καθηλωμένοι αγνοούσαν το χτύπημα του 
κουδουνιού. Πολλές φορές δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον 
καλπασμό της και την έχαναν. Ακόμα όμως και τότε ο λόγος της ξεσή-
κωνε θύελλες στην ψυχή τους κι ένιωθαν με τη διαίσθηση περισσότερο 
το αρμολόγημα των ιδεών και των εννοιών που με τόση επιδεξιότητα 
οικοδομούσε εκεί μπροστά τους. Τέτοιες ώρες τα μάτια της έλαμπαν 
σαν αστέρια σε σκοτεινό ουρανό, τα χέρια της τα κινούσε σαν ιέρεια 
σε άδυτο ναού κι η φωνή της, παλλόμενη, χρωμάτιζε με τα πιο θαυ-
μαστά χρώματα τις λέξεις πετράδια που χρησιμοποιούσε [...]. Στους 
σχολικούς περιπάτους μπορούσε να δείχνει πράγματα που άλλοι θα 
προσπερνούσαν αδιάφορα και να μεταδίδει τις αστείρευτες γνώσεις 
της ερεθίζοντας ταυτόχρονα την περιέργεια και το ενδιαφέρον [...]. 
Άλλοτε πάλι συγκέντρωνε τα παιδιά κάτω απ’ τους κλώνους μιας γέ-
ρικης ελιάς και τους ζητούσε να καθίσουν σιωπηλά πάνω στα λιόφυλλα 
και ν’ αφουγκραστούν τους ήχους της φύσης. «Η ακρόαση είναι ένας 
από τους καλύτερους τρόπους χαλάρωσης...» συνήθιζε να λέει. Τέτοιες 
στιγμές τους θύμιζε τους στίχους του ποιητή μας, όπως αποκαλούσε τον 
Σικελια νό: «...Ν’ ακούς το κρίνο πώς ανθεί, το χόρτο πώς αξαίνει...». 
Τα παιδιά γελούσαν στην αρχή, στριφογύριζαν αμήχανα πάνω στο 
χώμα μέχρι να βολευτούν, αλλά στη συνέχεια υπέκυπταν στη γαλήνη 
του ελαιώνα κι άρχιζαν να αντιλαμβάνονται την ανάσα του ανέμου, τα 
τριξίματα των γέρικων κορμών, το σούρσιμο της σαύρας, τα πετάγματα 
των πουλιών του κάμπου, μακρινές τουφεκιές κυνηγών και αλυχτίσμα-
τα σκύλων, κουδούνια και βελάσματα προβάτων, σφυρίγματα βοσκών 
και πολύ συχνά τους ασπασμούς των κυμάτων στην ακτή. Στο τέλος, 
δεν ήθελαν να βγουν από την μακαριότητα της ακρόασης κι απαιτούσαν 
να μείνουν εκεί μέχρι κάποιος, έστω κι ένας, ν’ ακούσει το χορτάρι ν’ 
αξαίνει και το κρίνο ν’ ανθεί [...] Τα λόγια της κι η παρουσία της όμως, 
σφράγισαν κάθε πλάσμα που τη συνάντησε κι οι σπόροι που έριξε 
σίγουρα βρήκαν γόνιμο έδαφος και βλάστησαν στον καιρό τους [...]».

Παλαιός καλός μαθητής του Π. Γ. Ροντογιάννη και αφοσιωμένος 
υφιστάμενός του, καθηγητής Μαθηματικών την περίοδο αυτή στο Γυ-
μνάσιο Θηλέων της Λευκάδος, ο Πολυχρόνης Σίδερης643 αποτυπώνει 

643.  Ο μαθηματικός Πολυχρόνης Σίδερης πρωτοδίδαξε στο Γυμνάσιο Θηλέων Λευ-
κάδος ως δόκιμος καθηγητής από 28.9.1962 έως 22.2.1963, όπως εμφαίνεται στην ετή-
σια έκθεση για το σχολείο, του 1962-63.
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τις εντυπώσεις του γι’ αυτόν, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του δασκά-
λου του το 1996, σε δημοσίευμά του με τίτλο «Υπάρχει Θάνατος;»: 
«Μιλάμε για θάνατο όταν στερηθούμε τη φυσική παρουσία κάποιου 
αγαπημένου προσώπου. Κάποιες φορές όμως στη συνείδησή μας μένει 
μια σταθερή άρνηση του γεγονότος και συγχρόνως η ανάμνηση κάνει 
ακόμη πιο έντονη την παρουσία του. Αυτό νιώθω και πιστεύω και 
πάρα πολλοί, από τότε που έφυγε από κοντά μας ο εκπαιδευτικός και 
ιστορικός Πάνος Ροντογιάννης. Τότε τι σημαίνει θάνατος; Μήπως απλά 
είναι μια στιγμή απολογισμού; Μήπως είναι το ισοζύγιο των πεπραγ-
μένων της ζωής; Αν είναι έτσι, τότε με τη σφραγίδα θάνατος έκλεισε ο 
απολογισμός για τον καλό μας δάσκαλο, περιορίζοντας το θάνατό του 
στο φθαρτό του σώμα. Ανήμπορος, αξέχαστέ μας, να καταγράψω όσα 
μας άφησες και να αποτιμήσω το μεγάλο κέρδος από τα έργα σου. 
Γι’ αυτό δεν θα το κάνω. Μας έδωσες πολλά. Περισσότερα σε όσους 
είχαμε την τύχη να είμαστε μαθητές σου, πιότερα σε μένα που σαν 
καθηγητής σε είχα Γυμνασιάρχη στο Γυμνάσιο Λευκάδος. Και ακριβό, 
γιατί μας αγαπούσες και τα έδινες όλα, όπως ο ίδιος ομολογείς σε μια 
στροφή από τα κρυφά σου ποιήματα: Καθένας που αγαπώ / ακέρια 
την καρδιά μου παίρνει / καθένας που αγαπώ / το πιο ακριβό μου 
πάει και παίρνει. Όσο για κείνον που έφυγε από τον πρόσκαιρο τούτο 
κόσμο, μπορεί να είναι όπως τα λέει στην μετάφραση της Απολογίας 
του Σωκράτη. Εκεί στα προλογικά του, όπως μας εξηγεί ο καλός μας 
δάσκαλος, την απέδωσε όπως θα την απέδιδε ένας σύγχρονος που θα 
είχε τις ίδιες ιδέες με κείνον. Έτσι ο θάνατος ή είναι ένας ύπνος χωρίς 
τελειωμό ή μια αλλαγή ζωής της ψυχής, όπου εκεί μπορεί να βρει κα-
νείς δίκαιους δικαστές. Ακόμη μπορεί εκεί να συναντήσει τον Ορφέα, 
τον Μουσαίο, τον Ησίοδο, τον Όμηρο και τόσους άλλους. Αν είναι το 
πρώτο, τότε θάναι σίγουρα ένας ύπνος χωρίς εφιάλτες, ήρεμος, ξεκού-
ραση και ανάπαυση για όλα όσα έκανε και μας άφησε. Αν πάλι είναι 
ένα πέρασμα σ’ άλλο κόσμο, τότε και τι δε θάδινε στ’ αλήθεια, να βρε-
θεί εκεί παρέα με τον αγαπημένο του Πλάτωνα και Σωκράτη που τόσο 
θαύμαζε. Εκεί ευδαίμονες και μάκαρες, θα συζητάνε και θα φιλοσο-
φούνε, τι είναι σωστό και τι όχι. Τι δίκαιο και τι άδικο. Το ηθικό και το 
ανήθικο. Ενώ εμείς, εδώ που μας άφησε... τάλαινες και δύστηνοι, μια 
ζωή θα κοντραστάρουμε, ποιος φταίει και ποιος δε φταίει!».644 

644.  Βλ. εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 50, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1997, σ. 2. Το 
κείμενο φέρει υπότιτλο «στη μνήμη του Π. Γ. Ροντογιάννη που έφυγε πριν ένα χρόνο».
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Εικ. 135. 4.6.1966. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης μπροστά στο καμπαναριό του Αγίου 
Ιωάννου, στην ομώνυμη ακροθαλασσιά, στην τελευταία του εκδρομή με το 
Γυμνάσιο Θηλέων Λευκάδος.
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Το φθινόπωρο του 1966 ο Π. Γ. Ροντογιάννης εγκαταλείπει, υπηρε-
σιακώς τουλάχιστον, τη Λευκάδα μετά από συνολικά υπερ-δεκαεπταε-
τή θητεία στη Μέση Εκπαίδευση στο νησί. Μετατίθεται645 ως γυμνασι-
άρχης στο Γυμνάσιο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας. Ιδού τι αναφέρει σε 
βιογραφικό του σημείωμα (το CV1) προς προϊσταμένη του αρχή (στις 
31.12.1966) σχετικώς με την παρουσία του στη Λευκάδα κατά τα έτη 

645.  Μετατέθηκε στο Λύκειο Θηλέων Νέας Φιλαδέλφειας διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 
113450/29.8.66 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 309/26.8.66).

Εικ. 136. Θέρος 1966. Η τελευταία φωτογραφία του Π. Γ. Ροντογιάννη με 
παρέα, στο πριάρι του Κώστα Κατσή (όρθιος). Διακρίνεται και ο γιος του Π. 
Γ. Ροντογιάννη, Σπύρος, που μόλις είχε αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Αρρέ-
νων Λευκάδος. [Φωτογραφία του Νίκου Κατωπόδη-Πανοθώμου από το βι-
βλίο του Έτη Φωτός, έκδοση Δημοσίας Βιβλιοθήκης Λευκάδος, 2005, σ. 20].
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1945-56 και 1962-66: «[...] Επί 20 περίπου έτη ηγήθην της πνευμα-
τικής κινήσεως εν Λευκάδι είτε ως καθηγητής και Γυμνασιάρχης είτε 
συγχρόνως ως σύμβουλος ή Πρόεδρος τινός ή τινών εκ των εκεί πνευ-
ματικών και καλλιτεχνικών σωματείων. Συχνότατα ήμουν ο ομιλητής 
των επισήμων ημερών ή ομιλητής διαλέξεων. Επί τη προόψει ότι η Α.Μ. 
ο Βασιλεύς το 1964 μετά τους γάμους Του θα επεσκέπτετο την Λευ-
κάδα, μου ανετέθη υπό του Νομάρχου Λευκάδος εν κοινή συνεδριάσει 
των προϊσταμένων όλων των αρχών και υπηρεσιών να τον προσφωνήσω 
και να ομιλήσω [...]».646

Συνοψίζοντας τη δεύτερη λευκαδιακή περίοδο, ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης βρίσκεται ξανά, και για τελευταία φορά υπηρεσιακώς, στον γενέ-
θλιο τόπο του. Στη Λευκάδα αντιμετωπίζει ένα νεοσύστατο Γυμνάσιο 
με πολλές μαθήτριες, που στεγάζεται σε εντελώς ακατάλληλο κτήριο. 
Παρά ταύτα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα της 
διοικήσεώς του. Εποπτεύει τη λειτουργία του σχολείου του, ασκεί 
πλήρη έλεγχο μαθητριών και διδασκόντων και παράλληλα διδάσκει. 
Η Λευκάδα εμπνέει, όπως και πριν, τον Π. Γ. Ροντογιάννη, που τίθε-
ται και πάλι επικεφαλής κάθε πνευματικής δραστηριότητας στο νησί. 
Διορίζεται μέλος και αργότερα πρόεδρος της Εφορείας της Δημοσίας 
Βιβλιοθήκης Λευκάδος. Μετέχει, όπως πάντα, μέχρι και το 1965, μ’ εν-
θουσιασμό στις ετήσιες εκδηλώσεις των Γιορτών Λόγου και Τέχνης. Το 
1966 προάγεται σε λυκειάρχη. Υπόκειται σε αιφνιδιαστική αξιολόγη-
ση, την τελευταία στη σταδιοδρομία του, από αυστηρό και απαιτητικό 
γενικό επιθεωρητή. Η αξιολόγηση κατέληξε σε θρίαμβο για τον Π. Γ. 
Ροντογιάννη και σε βαθμολόγησή του με την ανώτερη επίδοση (24,75 με 
άριστα το 25) που έλαβε ποτέ. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης δηλώνει μετά πως 
όπως δίδαξε ενώπιον του γενικού επιθεωρητή έτσι διδάσκει συνήθως 
7-8 στις 10 φορές. Αιτείται μεταθέσεως στην Αθήνα για να μπορέση 
να ολοκληρώση τις ιστορικές μελέτες του (του λείπουν στη Λευκάδα 
οι βιβλιοθήκες). Το 1966 γίνεται, εν τέλει, δεκτή η αίτησή του για με-
τάθεση. Νέος προορισμός το Γυμνάσιο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας. 
Το μοντέλο που χαρακτηρίζει τον Π. Γ. Ροντογιάννη την περίοδο αυτή 
είναι αυτό του χαρισματικού φιλολόγου/εκπαιδευτικού-προϊσταμένου, 
του συγγραφέως-ερευνητού και της κορυφαίας πνευματικής προσωπι-
κότητας στη Λευκάδα. 

646.  Περιλαμβάνει προφανώς και τα χρόνια που ήταν εκτός Λευκάδος, αλλά συνέ-
χιζε να μετέχη στις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νησί.
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VI. Η β΄ αττική περίοδος (19661975) 

1. Στο ΓυμνάσιοΛύκειο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας (19661968)

Από το Γυμνάσιο Θηλέων Λευκάδος ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετατέθηκε647 
το 1966 στο Γυμνάσιο-Λύκειο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας.648 Εγκατα-
λείπει τη Λευκάδα στην αρχή του τρίτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 
του 1966. Στο νέο του πολυπληθές649 Γυμνάσιο και Λύκειο ο 55χρονος 
πια Π. Γ. Ροντογιάννης θα ζήση, περισσότερο ίσως από οπουδήποτε 
αλλού ώς τότε, μιαν αξέχαστη, μοναδική και ανεπανάληπτη δίχρονη 
εμπειρία με τις μαθήτριές του, το οικογενειακό τους περιβάλλον και τον 
κόσμο εν γένει του ομώνυμου προαστίου. Οι ρίζες των περισσοτέρων 

647.  Διά του υπ’ αριθμ. 113450/29.8.1966 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 309/26.8. 
1966). Από 22.9.1966 χορηγήθηκε στον Π. Γ. Ροντογιάννη, λόγω συμπληρώσεως 25ετούς 
ευδοκίμου υπηρεσίας και 15ετούς στους τέσσερεις τελευταίους βαθμούς, διά του υπ’ 
αριθμ. 199/16.1.1967 εγγράφου της ΚΕ΄ ΓΕΜΕ. Μετατράπηκε α) από 1.1.1966 η χορηγη-
θείσα προσαύξηση του 10% (α΄ τριετία) σε προσαύξηση 30% επί του βασικού μηνιαίου 
μισθού του γυμνασιάρχου λόγω συμπληρώσεως από της ως άνω υπηρεσίας τριετούς ευ-
δοκίμου υπηρεσίας στον βαθμό του γυμνασιάρχου και β) από 22.9.1966 η χορηγηθείσα 
προσαύξηση του 30% σε προσαύξηση 50% επί του βασικού μηνιαίου μισθού του βαθμού 
του λυκειάρχου, λόγω συμπληρώσεως 25ετούς δημόσιας υπηρεσίας και 15ετούς τοιαύτης 
στους τέσσερεις τελευταίους βαθμούς. Από 22.9.1966 του χορηγήθηκε προσαύξηση ίση 
προς το 10%, δηλαδή συνολική προσαύξηση 60% επί του βασικού μηνιαίου μισθού του 
βαθμού του λυκειάρχου λόγω συμπληρώσεως 25ετούς δημοσίας υπηρεσίας και 15ετούς 
τοιαύτης στους τέσσερεις τελευταίους βαθμούς, διά του υπ’ αριθμ. 2292/25.5.1967 εγ-
γράφου της ΚΕ΄ Γενικής Επιθεωρήσεως Β/θμίου Εκπαιδεύσεως. Από 1.8.1967 ανεκλήθη 
η χορηγηθείσα προσαύξηση, λόγω τριετιών, σε 60% επί του βασικού μηνιαίου μισθού του 
βαθμού του λυκειάρχου και του χορηγήθηκε από 1.8.1967 προσαύξηση 30% επί του βα-
σικού μηνιαίου μισθού του βαθμού του τέως γυμνασιάρχου και νυν λυκειάρχου, λόγω συ-
μπληρώσεως 25ετούς δημόσιας υπηρεσίας και 15ετούς τοιαύτης στους τρεις τελευταίους 
βαθμούς, διά του υπ’ αριθμ. 5925/16.10.1967 εγγράφου ΜΕ΄ ΓΕΜΕ Από 23.12.1967 του 
χορηγήθηκε προσαύξηση ίση προς το 10%, ήτοι εν συνόλω 40%, επί του βασικού μισθού, 
λόγω συμπληρώσεως 25ετούς συνολικής υπηρεσίας και υπέρ 18ετούς τοιαύτης στους 
τρεις τελευταίους βαθμούς, διά του υπ’ αριθμ. 1376/21.3.1968 εγγράφου της ΚΕ΄ ΓΕΜΕ. 

648.  Το κτήριο στο οποίο στεγάζονταν τότε το Γυμνάσιο και Λύκειο Θηλέων Νέας 
Φιλαδελφείας, επί της οδού Αδριανουπόλεως στο ομώνυμο προάστιο, ήταν σχεδόν ιδα-
νικό εξωτερικώς και εσωτερικώς, αλλά και ως προς την τοποθεσία που βρισκόταν (βλ. 
«Έκθεση λειτουργίας του σχολείου το σχολ. έτος 1966-67», που βρίσκεται στο αρχείο 
του Π. Γ. Ροντογιάννη).

649.  Οι μαθήτριες του Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Φιλαδελφείας στις 31 Δεκεμ-
βρίου 1967 ήταν 754. Στο Λύκειο φοιτούσαν 228 (βλ. «Έκθεση λειτουργίας του σχολείου 
του σχολ. έτους 1967-68»). 
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κατοίκων της περιοχής είναι από τη Μικρά Ασία, που ως πρόσφυγες 
του 1922-1923 συγκεντρώθηκαν εκεί. Ο κόσμος αυτός πολύ γρήγορα 
εκτίμησε το προσφερόμενο έργο από τον νέο γυμνασιάρχη-λυκειάρχη 
και τον περιέβαλε, όπως θα δούμε, με σεβασμό, εκτίμηση και πολλή 
αγά πη (Εικ. 137).

Στο νέο του σχολείο ο Π. Γ. Ροντογιάννης διδάσκει, όπως έκανε και 
στις προηγούμενες θέσεις του, στις μεγάλες τάξεις. Δεν είναι γνωστά 
τα αντικείμενα της διδασκαλίας του. Εξαιρετική και εδώ υπήρξε η 
δημοφιλία, την οποία και στο σχολείο αυτό απολάμβανε από τις μαθή-
τριές του· δημοφιλία που, όπως συνέβαινε σε κάθε σχολείο που δίδαξε, 
βασιζόταν κυρίως στην παρουσία και λειτουργία του μέσα στην τάξη, 
ανεξάρτητα από το μάθημα που δίδασκε (Εικ. 138-139). 

Παρά τις εξαιρετικές, όμως, συνθήκες που απολάμβανε στο σχο-
λείο, ο Π. Γ. Ροντογιάννης αντιμετώπισε από την αρχή ένα σοβαρό 
πρόβλημα: αυτό της καθημερινής με τη συγκοινωνία μετακινήσεώς του 
από το Χαλάνδρι, όπου διέμενε, στη Νέα Φιλαδέλφεια και πάλι πίσω. 
Όχι σπάνια, μάλιστα, ήταν υποχρεωμένος να κάνη την ίδια διαδρομή 
(πήγαινε-έλα) και δύο φορές την ημέρα. Παρότι δε η απόσταση της κα-

Εικ. 137. 1967. Λυκειάρχης του Λυκείου Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας.
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Εικ. 138. Άνοιξη 1967. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης την ώρα της διδασκαλίας στην 
ΣΤ΄ τάξη του Γυμνασίου Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας.
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τοικίας του από το σχολείο δεν ήταν μεγάλη, η αραιή τότε συγκοινωνία 
μεταξύ των δύο προαστίων τον υποχρέωναν σε πολύ πρωινή (περί τις 
6:00) έγερση, γεγονός που τον ταλαιπωρούσε, ιδίως τον χειμώνα. Ο λό-
γος αυτός τον ώθησε τελικά να ζητήση μετάθεση από το σχολείο αυτό. 

Πέραν της επαγγελματικής του απασχολήσεως, ο ίδιος συνεχίζει 
με εντατικούς ρυθμούς την ερευνητική και συγγραφική του σε σχέση 
με την ιστορία της Λευκάδος. Πολλές ώρες, ώς αργά τη νύχτα, στον 
λιγοστό διαθέσιμο χρόνο μετά το σχολείο και επί πολλές ώρες στις 
όποιες αργίες δουλεύει τα γραπτά του. Δεν υπάρχει στιγμή για χάσι-
μο. Στη Λευκάδα, μετά το 1966, οι επισκέψεις του περιορίζονται μόνο 
τον Αύγουστο. Ακόμη και τότε η παρουσία του στο Αρχειοφυλακείο 
είναι συχνή και πολύωρη. Συνεχίζει το γράψιμο στο σπίτι της αδελφής 
του Σοφίας στην πόλη. Ελάχιστα μπάνια κι αυτά με προσοχή κάνει 
στον Άι-Γιάννη λόγω του δικαιολογημένου φόβου τυχόν επεκτάσεως-
αναζωπυρώσεως των καρκινικών από το δέρμα εκδηλώσεων, που τα 
τελευταία χρόνια εμφανίζει.

Εικ. 139. Άνοιξη 1967. Στην ΣΤ΄ τάξη του Γυμνασίου Θηλέων Νέας Φιλαδελ-
φείας. Σημειώνει ο Π. Γ. Ροντογιάννης: «μέσα στην τάξη της έκτης. Με φω-
το γρά φησαν κρυφά».
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Εικ. 140. Σημειώνει ο Π. Γ. Ροντογιάννης: «19.4.1967, εις Πόρτο Ράφτη εκ-
δρομή του Λυκείου Θηλέων Ν. Φιλαδελφείας της τελευταίας τάξεως».
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Το φθινόπωρο του 1966 ο Π. Γ. Ροντογιάννης προσέφερε ορισμένες 
φωτογραφίες της Εύας Πάλμερ-Σικελιανού, που διέθετε στο αρχείο 
του, σε ειδική έκθεση για το ζεύγος Πάλμερ-Σικελιανού, η οποία ορ-
γανώθηκε και πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1967 στην Αθήνα 
από το Μορφωτικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας650 στην Ελλά-
δα, σε συνεργασία με την Ελληνο-Αμερικανική Ένωση. 

Τον Νοέμβριο του 1966 ο Π. Γ. Ροντογιάννης εντέλλεται651 από την 
ΚΕ΄ Επιθεώρηση Μέσης Εκπαιδεύσεως Αθηνών να διενεργήση ανάκριση 
(ΕΔΕ) και να καταθέση αρμοδίως σχετικό πόρισμα για κάποιες ενέρ-
γειες του Άγγ. Αλεξανδρίδη, που διατηρούσε τότε φροντιστήριο Ξέ νων 
Γλωσσών στη Νέα Ιωνία Αττικής. Εναντίον του υπήρχαν καταγγε λίες 
από ανταγωνιστή και πρώην εργοδότη του, ο οποίος διατηρούσε κι 
αυτός στην ίδια περιοχή αντίστοιχο φροντιστήριο. Ο Π. Γ. Ροντογιάν νης 
διερεύνησε επί δίμηνο την υπόθεση επιτοπίως και υπέβαλε υπηρεσια-
κώς στις 25 Ιανουαρίου 1967 σχετικό πόρισμα.652 

Τρεις μόλις μήνες από την αναχώρησή του από τη Λευκάδα, και συ-
γκεκριμένα στις 28 Δεκεμβρίου 1966, πραγματοποιούνται, στο οίκημα 
που στεγάζει τη Δημοσία Βιβλιοθήκη Λευκάδος, τα εγκαίνια της «Πινα-
κοθήκης» του Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής 
Τέχνης Λευκάδος. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης γίνεται αποδέκτης επίσημης 
τυπωμένης προσκλήσεως για το εν λόγω γεγονός. Η πρόσκληση, που 
φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 136 και υπογράφεται από τον πρόεδρο της 
Εφορείας της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Λευκάδος, τον Δημήτριο Λ. Μαμα-
λούκα, ταχυδρομήθηκε, βάσει της ημερομηνίας καταθέσεώς της στο Τα-
χυδρομείο Λευκάδος, στις 18 Δεκεμβρίου 1966, και αναφέρει τα εξής: 
«Αξιότιμε Κύριε, Έχομεν την τιμήν να προσκαλέσωμεν Υμάς όπως τιμή-
σετε διά της παρουσίας Σας τα εγκαίνια της Πινακοθήκης μας, την 28ην 
Δεκεμβρίου 1966 ημέραν Τετάρτην και ώραν 5ην μ.μ.». Η πρόσκληση, 
δηλαδή, απεστάλη 10 μόλις μέρες πριν από την ημέρα των εγκαινίων, με 
τις γιορτές των Χριστουγέννων και τις σχετικές αργίες να παρεμβάλλω-
νται. Είναι δε η ίδια πρόσκληση μ’ αυτήν που εστάλη και σε κάθε άλλον 
προσκεκλημένο αποδέκτη! Είναι πιθανό ότι μέχρι και την ημέρα των 

650.  Για τη συμμετοχή του αυτή ο Π. Γ. Ροντογιάννης δέχθηκε, με την από 30.11. 
1966 επιστολή του, τις ευχαριστίες του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας των 
ΗΠΑ στην Αθήνα, Daryl D. Dayton.

651.  Διά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3797/16.11.1966 διαταγής του γενικού επιθεωρητού 
της ως άνω Επιθεωρήσεως.

652.  Το σχετικό υπογεγραμμένο πόρισμα περιέχεται σε 5 δακτυλογραφημένες σελίδες.
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εγκαινίων η πρόσκληση δεν είχε φθάσει στα χέρια του Π. Γ. Ροντογιάννη, 
που φυσικά δεν παραβρέθηκε.653 Οίκοθεν νοείται, βεβαίως, πως οι ορ-
γανωτές της εκδηλώσεως των εγκαινίων του Μουσείου, το οποίο υπήρξε 
αποκλειστικώς έργο του Π. Γ. Ροντογιάννη, όφειλαν όχι μόνο να καλέ-
σουν ιδιαιτέρως και έγκαιρα τον δημιουργό του, αλλά θα έπρεπε την 
ημέρα των εγκαινίων ο ίδιος να είναι ο βασικός ομιλητής της εκδηλώσεως. 

Λίγες μέρες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 31 Δεκεμβρίου 1966, 
συντάσσει με την ιδιότητα του λυκειάρχη του Γυμνασίου-Λυκείου Θη-
λέων Νέας Φιλαδελφείας βιογραφικό σημείωμα654 (CV1) (βλ. Παράρ-
τημα). Αποδέκτης του σημειώματος αυτού είναι η Επιτροπή Κρί σεως 
Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως της Δ/νσεως Μέσης Εκ-
παιδεύσεως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. όπως, μάλιστα, στο ση-
μείωμα αυτό αναφέρεται, στην εν λόγω Επιτροπή ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
είχε προηγουμένως υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από κατάσταση 
εμφαίνουσα τις έως τότε δημοσιευμένες εργασίες του. Το εν λόγω βιο-
γραφικό σημείωμα συμπλήρωνε τα απαιτούμενα για αξιολόγηση-επι-
λογή από την Επιτροπή κρίσεως των νέων γενικών επιθεωρητών. Προ-
φανώς η Επιτροπή αυτή δεν έκανε δεκτή την αίτησή του, αφού ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης διατήρησε ώς το τέλος την ιδιότητα του λυκειάρχη. 

Στις 2 Φεβρουαρίου 1967 ο Π. Γ. Ροντογιάννης παρακολούθησε «εν-
διαφέρουσα», όπως αναφέρει, ομιλία του γενικού επιθεωρητού Μιχ. 
Τσίλαγα σε συγκέντρωση εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαιδεύσεως της 
ΚΕ΄ Περιφερείας, που διεξήχθη στη μεγάλη αίθουσα του ΣΤ΄ Γυμνασίου 
Αρρένων Αθηνών. Θέμα της ομιλίας ήταν η διδασκαλία των Φιλολογι-
κών, κυρίως, και εν συντομία των Μαθηματικών στο σχολείο. Στο αρχείο 
του ο Π. Γ. Ροντογιάννης διατήρησε ευρεία περίληψη της ομιλίας αυτής.

Στις 18 Μαρτίου 1967 ο δήμαρχος Νέας Φιλαδελφείας Τ. Αμπατζής 
με έγγραφό του κοινοποιεί655 στον Π. Γ. Ροντογιάννη το πρόγραμμα των 
εορταστικών εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου 1821. Ομιλητής για να 
εκφωνήση ενώπιον των αρχών του τόπου εντός του καθεδρικού ναού της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου ορίσθηκε ο γυμνασιάρχης Π. Γ. Ροντογιάννης. 

653.  Βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης», ό.π., σ. 259. Στην τελευταία υποσημείωση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αλλά 
δε με κάλεσαν!» Το σχόλιο αυτό δείχνει ότι ως την ημέρα των εγκαινίων δεν είχε λάβει 
την πρόσκληση.

654.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη υπάρχει το εξασέλιδο χειρόγραφο σχέδιο. 
655.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2095/18.3.1967 σχετικό διαβιβαστικό/πρόγραμμα του 

Δήμου Νέας Φιλαδελφείας.
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Εικ. 141 (επάνω). 29.5.1967. Στη Μαδουρή. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης με τον συ-
νάδελφό του καθηγητή Χρ. Κοτρώτσο και τις τελειόφοιτες μαθήτριες του 
Γυμνασίου Νέας Φιλαδελφείας εμπρός από την οικία του Αριστοτέλη Βαλα-
ωρίτη. Εικ. 142 (κάτω). Στον Σκορπιό. Σημειώνει Π. Γ. Ροντογιάννης: «Στη 
σειρά απάνω: 1. Γάρσιου, 2. Μπουρλιάσκου, 3. Κωνσταντοπούλου, 4. καθηγ. 
Χ. Κοτρώτσος, 5. Ιουλ. Ζωγράφου, 6. Π. Ροντογιάννης, Λυκειάρχης, 7-8. 
2 υπάλληλοι του Ωνάση, 9. Κατσαρού, 10. Κοσσώρη, 11. Αλεξίου, 12. Ελ. 
Καρπούζογλου. Κάτω: 1. Μαθιουλάκη, 2. Σταματοπούλου, 3. Βασιλάρου, 4. 
Μινέττα (της Β΄ τάξ.), 5. —, 6. Ραΐση, 7. Θεοφανίδου».
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Μετά τη δοξολογία και ενώ ήταν έτοιμος για την εκφώνηση, πλησίασε 
στο μικρόφωνο ο εν δήμαρχος και επιχείρησε να μιλήση αυτός, εκτός 
προγράμματος. Εμποδίστηκε, όμως, από παρευρισκόμενο υπομοίραρχο 
και ενοχλημένος υποχρεώθηκε να εγκαταλείψη τον ναό.656 Δεν έγιναν 
γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν τον δήμαρχο στην όντως παράδοξη αυτή 
συμπεριφορά. Ο λόγος του Π. Γ. Ροντογιάννη εκφωνήθηκε κανονικά.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς 1966-67, μεγάλη νοσταλγία για τη 
Λευκάδα πρέπει να ταλάνιζε τον Π. Γ. Ροντογιάννη.657 Δεν εξηγείται 
αλλιώς το γεγονός πως στα τέλη Μαΐου 1967 οργάνωσε εκδρομή των 
τελειοφοίτων μαθητριών του με πούλμαν πρώτα στη Λευκάδα (Εικ. 
141-142) και στη συνέχεια στην Κέρκυρα (Εικ. 143-145) με επιστροφή 
μέσω Μετσόβου. 

Στην εφημερίδα Καθημερινή, στο φύλλο της 3ης Μαρτίου 1967, υπάρ-
χει δημοσίευμα στη στήλη του «Αθηναίου», που βασίζεται σε επιστολή 
στην εφημερίδα του τότε προέδρου των εν Αθήναις Λευκαδίων, Αντω-
νίου Τζεβελέκη, το οποίο αναφέρεται στα εγκαίνια του «Πνευματικού 
Κέντρου της Λευκάδος».658 Μεταξύ των άλλων ανακριβειών, το δημο-
σίευμα αναφέρει «[...] Τώρα το κτίριον παρεχωρήθη ολόκληρον εις την 
Βιβλιοθήκην και ο πρόεδρος της Εφορείας της, δικηγόρος κ. Μαμαλού-
κας, είχε την ευτυχή έμπνευσιν να δώση εις το ίδρυμα γενικωτέραν μορ-
φήν Πνευματικού Κέντρου – φαντάζεται κανείς με πόσον κόπον! Το-
νίζω αυτό το τελευταίο, διότι πολλοί νομίζουν ότι δεν χρειάζεται παρά 
μια έμπνευσις να γίνη κάτι και αφήνουν την πραγματοποίησίν της εις 
την μαγικήν ράβδον»! Του δημοσιεύματος αυτού ακολουθεί επιστολή 
προς τον «Αθηναίον», στις 12 Μαρτίου 1967, Τακτικού Αναγνώστη εκ 
Λευκάδος,659 όπως υπογράφει, με τίτλο «Μία παράλειψις», που έχει 
ως εξής: «Αξιότιμε κ. Αθηναίε, Εις τας σημειώσεις σας της 3.3.67 εξ 
αφορμής επιστολής του προέδρου των εν Αθήναις Λευκαδίων σταλεί-
σης προς υμάς, εγράψατε διά τα εγκαίνια του εν Λευκάδι Πνευματικού 

656.  Εφημ. Αναζήτησις της Νέας Φιλαδελφείας, περίοδος Β΄, φ. 55, 31.3.1967, σ. 4.
657.  Την ίδια έντονη νοσταλγία για τη Λευκάδα είχε και όταν πρωτοήρθε στην Αθή-

να, το 1956. 
658.  Υπονοεί την «Πινακοθήκη», τουτέστιν το Μουσείο Αντικειμένων Μεταβυζαντι-

νής Εκκλησιαστικής Τέχνης Λευκάδος, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν, όπως είδαμε, στις 
28 Δεκεμβρίου 1966. 

659.  Όπως σημειώνει ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο σχετικό απόκομμα, «Την επιστολή 
έγραψε ο κ. Τηλέμαχος Στεργιώτης ανήρ άξιος». Ο αείμνηστος Τ. Στεριώτης είχε υπάρ-
ξει παλαιότερα μέλος της Εφορείας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδος.
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Εικ. 143-144. Μάιος 1967. Από την ίδια εκδρομή. Εικ. 143 (επάνω). Πορεία 
προς Κέρκυρα. Εικ. 144 (κάτω). Στο νησί των Φαιάκων.
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Κέντρου σχολιάσαντες ευμενέστατα την ίδρυσιν τούτου και επαινέσα-
ντες τους εμπνευστές του. Ως Λευκάδιος, ως ήτο επόμενον, ησθάνθην 
χαράν και υπερηφάνειαν, δυστυχώς όμως και έκπληξιν, διότι δεν ανε-
φέρθη ούτε καν το όνομα του κατ’ εξοχήν δημιουργού της Δημοσίας 
Βιβλιοθήκης και της Πινακοθήκης παλαιών εκκλησιαστικών εικόνων, 
λυκειάρχου κ. Παναγιώτου Ροντογιάννη. Επειδή έχω προσωπικήν αντί-
ληψιν των πολυετών μόχθων του κ. Ροντογιάννη διά την περισυλλογήν 
των εις υγράς αποθήκας ευρισκομένων βιβλίων της Βιβλιοθήκης, της 
προσπαθείας του διά την ίδρυσιν και στέγασιν της Δημοσίας Βιβλιο-
θήκης, ιδιαιτέρως όμως της αγωνίας και του πραγματικού του πάθους 
διά την περισυλλογήν, στέγασιν των εκκλησιαστικών εικόνων και την 
δημιουργίαν της Πινακοθήκης της μεταβυζαντινής αγιογραφίας –ας ση-

Εικ. 145 (αριστερά). Από την ίδια εκδρομή. Σημειώνει ο Π. Γ. Ροντογιάννης: 
«30.5.1967. Eκδρομή Λυκείου Θηλεών Ν. Φιλαδελφείας στο Αχίλλειο [Κέρ-
κυρα]». Εικ. 146 (δεξιά). Σημειώνει ο Π. Γ. Ροντογιάννης: «Μνημείο Θερμο-
πυλομάχων, επιστρέφοντας στην Αθήνα μέσω Ιωαννίνων – Μετσόβου – Λα-
μίας. Ομιλία-ξενάγηση από τον Γυμνασιάρχη».
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μειωθή ότι και σχετικάς μελέτας διά την μεταβυζαντινήν αγιογραφίαν 
της Λευκάδος έχει δημοσιεύσει– αισθάνομαι χρέος να εκφράσω και 
δημοσία την έκπληξίν μου διά την ασύγγνωστον αυτήν παράλειψιν».

Ιδού πως ο Π. Γ. Ροντογιάννης σχολίασε με χειρόγραφο σημείωμά του 
τα σχετικά με το δημοσίευμα του «Αθηναίου» στην Καθημερινή της 
3ης Μαρτίου 1967: «Ο ανόητος Αντώνης Τζεβελέκης έγραψε στην εφη-
μερίδα ότι ο δικηγόρος Δημ. Μαμαλούκας διευρύνοντας την Βιβλιοθήκη 
δημιούργησε πνευματικόν Κέντρο. Δηλαδή αυτά που είχα κάμει εγώ 
Βιβλιοθήκη-Μουσείο τα αναγγέλλει ως έργα του Μαμαλούκα!»

Στο άνω δημοσίευμα του «Αθηναίου», που βασίζεται στην επιστολή 
του Α. Τζεβελέκη, δεν γίνεται μνεία ούτε του μητροπολίτου Λευκάδος 
και Ιθάκης Δωροθέου, που, όπως ξέρουμε, υπήρξε καταλυτικός συντε-
λεστής στην πραγματοποίηση του έργου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και 
του Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης. 
Για το ίδιο δημοσίευμα ο Δωρόθεος δικαιολογημένα εκδηλώνει την ενό-

Εικ. 147-149 (σ. 346-347). 6.7.1967. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης χορεύει παραδοσια-
κούς χορούς με απόφοιτες πια μαθήτριές του, του Γυμνασίου Θηλέων Νέας 
Φιλαδελφείας. Εικ. 147-148 (σ. 346): Με την Ελένη Καρπούζογλου, μετέπειτα 
φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας. Εικ. 149 (σ. 347): Χορός με άλλες απόφοιτες.
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χλησή του, όπως φαίνεται σε επιστολή του προς τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
στις 17 Μαρτίου 1967.660 Ένας Λευκάδιος έμπορος, ο Δημ. Σκιαδάς,661 
αποστέλλει και αυτός επιστολή, με ημερομηνία 11 Μαρτίου 1967,662 στον 
«Αθηναίο» διορθώνοντας τις σοβαρές ανακρίβειες του δημοσιεύματός 
του. Για τον Π. Γ. Ροντογιάννη ο Δ. Σκιαδάς γράφει σχετικώς στην επι-

660.  Στην επιστολή του ο Δωρόθεος διαμαρτύρεται όχι μόνο για τις σοβαρές ανα-
κρίβειες και παραλείψεις του δημοσιεύματος του «Αθηναίου» για το Μουσείο, αλλά και 
για το Γηροκομείο Λευκάδος.

661.  Πρόκειται περί του κηροπλάστου, φίλου του Δωροθέου, στο κατάστημα του 
οποίου ο τελευταίος σύχναζε. Το κατάστημα κηροπλαστικής βρισκόταν στο Παζάρι της 
πόλεως Λευκάδος, έναντι του βιβλιοπωλείου του Νίκου Κατωπόδη-Πανοθώμου.

662.  Την επιστολή αυτή την κοινοποίησε στον Π. Γ. Ροντογιάννη ο Δωρόθεος. Δεν 
γνωρίζουμε αν ο «Αθηναίος» τη δημοσίευσε τελικώς.

Εικ. 150. Σημειώνει ο Π. Γ. Ροντογιάννης: «Λύκειο Νέας Φιλαδελφείας, 
δηλαδή Γυμνάσιο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας Αθηνών, σχολ. έτος 1966-
1967. Εξ αριστερών ο Γυμναστής Γεώργιος Σκαρπέλος, μετά η γυναίκα του 
καθηγήτρια Φυσικών, μετά η Φιλόλογος Λευκαδία Δ. Κούρτη, με γυαλιά, 
ο Θεολόγος κ. Χρ. Κοτρώτσος, κατόπιν Επιθεωρητής [;]. Οι μαθήτριες ΣΤ΄ 
τάξεως». [Ανάμεσα στις μαθήτριες ο Π. Γ. Ροντογιάννης].
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στολή του: «[...] Προ δωδεκαετίας περίπου τη εισηγήσει του Καθηγητού 
κ. Παναγ. Ροντογιάννη, υπηρετούντος τότε εν τω Γυμνασίω Λευκάδος, 
νυν δε Λυκειάρχου εν Νέα Φιλαδελφεία Αττικής, διακρινομένου διά την 
αγάπην και τον ζήλον του προς την Εκκλησ. Τέχνην και την Αρχαιο λο-
γίαν, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης ημών κ. Δωρόθεος, ως Πρόεδρος τότε 
της Εφορευτικής Επιτροπής της Δημοσίας Βιβλιοθήκης, κατόπιν πολλών 
κόπων και προσπαθειών και βοηθούμενος κατ’ εξοχήν πάντοτε υπό 
του ανω τέρω Καθηγητού, επραγματοποίησε την περισυλλογήν εκατόν 
πεντή κοντα (150) παλαιών εικόνων μεταβυζαντινής αγιογραφίας, αι 
οποίαι και εναπετέθησαν εις δύο αιθούσας της Βιβλιοθήκης».

Η απογοήτευση από τα διαδοχικά περιστατικά (των εγκαινίων της 
Πι νακοθήκης και του δημοσιεύματος του «Αθηναίου»), που συνέβησαν 
τους τελευταίους τέσσερεις μήνες και τον αφορούσαν άμεσα, οδήγη-
σαν τον Π. Γ. Ροντογιάννη να απευθυνθή στον μητροπολίτη Δωρόθεο, 
στον οποίο με γράμμα του εύλογα παραπονείται πως «[...] δε βρέθηκε 
ποτέ κανένα επίσημο λευκαδίτικο πρόσωπο να τον ευχαριστήση για 
ό,τι έκαμε στον τόπο του». Ο Δωρόθεος στην απαντητική του επιστολή, 
με ημερομηνία 15 Απριλίου 1967 του γράφει επ’ αυτού με το πατρικό 
ύφος που χαρακτήριζε όλα σχεδόν τα γράμματα που του έστελνε (και 
ήταν πολλά): «[...] Άκου λοιπόν. Να το έχης σαν αρχή στη ζωή, να το 
πιστέψης και να το συνειδητοποιήσης αυτό. Από ανθρώπους μην περι-
μένης αναγνώριση [...]!»

Από 2 έως 8 Απριλίου 1967, κατόπιν διαταγής663 του γενικού επιθεω-
ρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως της ΚΗ΄ Περιφερείας, ο Π. Γ. Ροντο γιάννης 
προέβη στον έλεγχο των βιβλίων των Αρχείων του Ιδιωτικού Ημερησίου 
Λυκείου και Γυμνασίου Νικ. Αγαλιανού και του Εσπερινού Λυκείου 
της Στυλιανής Αγαλιανού στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής και συνέταξε 
σχετικό πρακτικό.664 

Την 1η Ιουνίου 1967 πραγματοποιούνται οι γυμναστικές επιδείξεις 
και αγώνες του Γυμνασίου Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας στο στάδιο της 
ΑΕΚ. Βάσει του Προγράμματος των εκδηλώσεων ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης προσφώνησε τις μετέχουσες μαθήτριές του και κήρυξε την έναρξη 
των επιδείξεων και των αγώνων, όπως και άλλοτε είχε πράξει αναλό-
γως στην Ηγουμενίτσα και μετά στη Λευκάδα. Στην προσφώνησή του 
επισημαίνει τη σημασία του θεσμού των σχολικών επιδείξεων, της κα-

663.  Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1203/εγκ.139/15.3.1967 σχετικής διαταγής.
664.  Το αποτελούμενο από επτά χειρόγραφες σελίδες σχέδιο του πορίσματος αυ-

τού βρίσκεται στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη.
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ταληκτικής αυτής ετήσιας σχολικής εκδηλώσεως, κατά την οποία η μα-
θητιώσα νεολαία έρχεται ομαδικώς και δημοσίως σε επαφή με τους 
γονείς, την κοινωνία και την ίδια την πολιτεία, εκπροσωπούμενη από 
τις αρχές της. Τονίζει δε το γεγονός ότι η εκδήλωση αυτή «[...] κατ’ 
επίφαση σωματική, είναι βαθύτατα πνευματική και αποκαλυπτική της 
προσωπικότητος του νέου και της ικανότητός του να εναρμονίζη την 
δράσιν του μ’ εκείνην των συνανθρώπων του, των συναθλητών του, εις 
τον μεγάλον αγώνα της ζωής, που πρέπει να τον καταστήσωμε όσο 
γίνεται περισσότερον ευγενικόν». Την αδημοσίευτη αυτή προσφώνηση 
του Π. Γ. Ροντογιάννη καταχωρίζουμε ευθύς αμέσως αυτούσια, γιατί 
έχει ενδιαφέρον η άποψή του για τον θεσμό των σχολικών επιδείξεων, 
ο οποίος στις μέρες μας έχει δυστυχώς αλλάξει μορφή:665

Μαθήτριαι,
Εξ ονόματος του σχολείου σας απευθύνω κατά την επίσημον αυ
τήν στιγμήν τον λόγον της αγάπης και της στοργής και χαιρετίζω 
εις τα πρόσωπά σας ένα εκλεκτόν τμήμα της μαθητιώσης νεολαίας 
της πόλεώς μας.

Η στιγμή είναι επίσημος και πανηγυρική, είναι η τεταγμένη 
υπό της πολιτείας ώρα, η οποία κλείουσα την διδακτικήν περίο
δον του σχολικού έτους φέρει εις επαφήν ομαδικώς και δημοσίως 
μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν εορταστικήν και πλήρη προσδοκιών 
την σχολικήν νεότητα με τους γονείς και κηδεμόνας της, με την 
κοινωνίαν, με την ιδίαν την πολιτείαν εκπροσωπουμένην από τας 
αρχάς της: άπαντας τούτους παράγοντας ενδιαφερομένους και 
υπευθύνους διά την διάπλασίν σας. 

Στήτε καλώς. Η σημερινή παρουσίας σας θα δώση την ευκαι
ρίαν εις την κοινωνίαν των ωρίμων να δη τα παιδιά της συνερ
γαζόμενα εις μίαν ομαδικήν και ευγενικήν προσπάθειαν, που θα 
αποκαλύπτη τον βαθύτερον εαυτόν τους και θα προσομοιάζη την 
μελλοντικήν τών διαδόχων πολιτών συνεργασίαν διά την δημιουρ
γίαν ενός καλυτέρου αύριον, μιας ζωής ωραίας όσο ωραίαν πο
θούν η ελληνική κοινωνία, και η ελληνική πατρίδα την ψυχήν σας 
και το πνεύμα σας.

Η σημερινή επίδειξις κατ’ επίφασιν σωματική, είναι βαθύτατα 

665.  Από το 1975 και εντεύθεν δεν πραγματοποιούνται πλέον γυμναστικές επιδεί-
ξεις. Στα σχολεία πραγματοποιείται η λεγόμενη Αθλητική Γιορτή, που περιλαμβάνει 
μόνο αγώνες στίβου μεταξύ μαθητών και μαθητριών.
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πνευματική και αποκαλυπτική της προσωπικότητος του νέου και 
της ικανότητός του να εναρμονίζη την δράσιν του μ’ εκείνην των 
συνανθρώπων του, των συναθλητών του εις τον μεγάλον αγώνα της 
ζωής, που πρέπει να τον καταστήσωμε όσο γίνεται περισσότερον 
ευγενικόν “ανεπαχθώς δε τα ίδια προσομιλούντες τα δημόσια διά 
δέος μάλιστα ου παρανομούμεν, των τε αιεί εν αρχή όντων ακροά
σει και των νόμων”,666 δηλαδή, με το να μη στενοχωρούμε ο ένας τον 
άλλον στην ιδιωτική μας ζωή, και στη δημόσια με το να μη παρα
νομούμε από σεβασμό βαθύ προς τους άρχοντες και τους νόμους.

Υψηλή ελληνική επιταγή, που αξιώνει από τον Έλληνα πολί
την και τον άνθρωπον φρόνημα υψηλόν, ευγένειαν αισθημάτων, 
βαθύτατα ηθικήν υπόστασιν ως απαραιτήτους προϋποθέσεις μιας 
ελληνικής κοινωνίας ευτυχούς και κοινωνίας ευνομουμένης.

Φρόνημα υψηλόν, αισθημάτων ευγένεια, σεβασμός του συναν
θρώπου και των Νόμων, ουσιαστικά συστατικά της ελληνικότητος 
και γνωρίσματα όλων των εκδηλώσεων του ελληνικού πολιτισμού και 
της ελληνικής ιστορίας διαποτισμένα από την υψηλήν διδαχήν του 
χριστιανισμού είναι η βαρεία κληρονομία του Έλληνα και η βαρεία 
ευθύνη όλων των Ελλήνων και στο ανάλογο μέτρο των νέων και ιδιαι
τέρως εσάς των ευνοημένων, που είχατε την καλή τύχη και του Θεού 
την ιδιαιτέραν αγάπη να επιμελήτε για τη μεγάλη μύηση των Γραμ
μάτων και πολλές της Επιστήμης και της Τέχνης, εσάς της μαθητι
ώσης νεολαίας, εσάς που σήμερα χαιρόμαστε εδώ και καμαρώνομε 
και συνοδεύομε με τις ευχές και τις ελπίδες μας και όλως ιδιαιτέρως 
εσάς της τελευταίας τάξεως, που είστε πια έτοιμες για το ταξίδι της 
υπεύθυνης ζωής και επωμίζεστε της ευθύνης της εθνικής ζωής και 
του μέλλοντος της Πατρίδος, αυτής της αξιαγάπητης, μεγάλης και 
αθάνατης ελληνικής Πατρίδος, που αποτελεί την τιμή μας και την 
περηφάνεια μας και είναι και πρέπει να μείνη η μεγάλη έγνοια μας.

Εμείς Σας αφήνομε και για τώρα και για το μέλλον με τις 
ευχές μας για την επιτυχία σας, που την εμπιστευόμαστε στην 
Αρετή σας, κι εσείς εκτελέστε τα καθήκοντά σας και τώρα εις το 
μέλλον και εις πάσαν περίστασιν.

666.  Θουκυδίδου, Επιτάφιος του Περικλέους, βιβλίον Β΄, 37. Σημειώνεται πως ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης έδινε κατά τη διδασκαλία του Επιταφίου ιδιαίτερη σημασία σε ολόκλη-
ρο το 37ο κεφάλαιο του κειμένου, ενδεικτικό, κατά τον ίδιο, του επιπέδου τελειότητας 
των διαπροσωπικών σχέσεων των αρχαίων Αθηναίων και σπουδαίο χαρακτηριστικό του 
ελληνικού πολιτισμού, το οποίο στις μέρες μας φαίνεται να έχη ξεχασθή!
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Δεν πέρασε παρά ένας μόλις χρόνος παρουσίας του Π. Γ. Ροντογιάν-
νη στο Γυμνάσιο Θηλέων της Νέας Φιλαδελφείας και ο Σύλλογος Γο-
νέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου στέλνει συγχαρητήρια επιστολή667 
για το «επιδειχθέν ενδιαφέρον, την άκραν ευσυνειδησίαν εν τη εν γένει 
εκτελέσει των καθηκόντων σας και της ακάματης πατρικής στοργής 
προς τα πνευματικά σας τέκνα». Λίγες δε μέρες πριν, στις 6 Ιουνίου 
1967, ένα δημοσίευμα στο φύλλο 132 της τοπικής εφημερίδος Η Φι
λαδέλφεια αναφέρει, στη στήλη «Ειδησούλες από τα Γυμνάσιά μας»: 
«Παράλληλα επιθυμούμε να συγχαρούμε τον Λυκειάρχη Θηλέων Ν[έας] 
Φ[ιλαδελφείας] κ. Ροντογιάννη. Το ενδιαφέρον και οι προσπάθειές του 
για τα προβλήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση των συνθηκών δι-
δασκαλίας στο Λύκειο Θηλέων είναι πάντα τόσο έντονες, ώστε κυριο-
λεκτικά “παθαίνεται” για την ευνοϊκή επίλυσή τους. Ευχόμεθα η προ-

667.  Με αριθμ. πρωτ. 11/6.6.67.

Εικ. 151. Έναρξη σχολικού έτους 1967-68, αγιασμός στο Γυμνάσιο Θηλέων 
Νέας Φιλαδελφείας. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης (αριστερά) με συναδέλφους του 
καθηγητές.
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σφορά του κ. Ροντογιάννη να γίνη σύντομα παράδειγμα ευσυνειδησίας 
για πολλούς εκπαιδευτικούς μας». 

Αισθήματα ικανοποιήσεως, ασφαλώς, πλημμύριζαν την ψυχή του Π. 
Γ. Ροντογιάννη από την πρωτόγνωρη, ώς τότε, γι’ αυτόν και εξαιρετι-
κά θερμή και ανεπιφύλακτη αναγνώριση του εκπαιδευτικού του έργου 
από τον κόσμο της Νέας Φιλαδελφείας. Να πώς ο ίδιος αποτύπωσε668 
αργότερα (1994) τη σχετική εμπειρία του στο Γυμνάσιο αυτό (και στο 
επόμενο), σε σχέση με την ώς τότε επαγγελματική του πορεία: «[...] 
Σε όλα τα σχολεία που εργάστηκα δίδαξα ευδόκιμα όπως και από τις 
εκθέσεις των προϊσταμένων Επιθεωρητών φαίνεται. Θριαμβευτική στά-
θηκε η υπηρεσία μου στα δύο τελευταία σχολεία, στη Νέα Φιλαδέλφεια 
και στους Αμπελοκήπους [...]». 

Τα αισθήματα αυτά ικανοποιήσεως άμβλυναν ασφαλώς τα αισθή-
ματα πίκρας και απογοητεύσεως από τις πρόσφατες ενέργειες συμπα-
τριωτών του, και μάλιστα φίλων του, που εύλογα, όπως αντιλαμβάνεται 
κανείς, αποκάλυπταν όχι μόνο προσπάθεια αποσιωπήσεως του σπου-
δαίου πολιτιστικού του έργου στη Λευκάδα, αλλά δημιουργούσαν και 
υπόνοιες σφετερισμού του. 

Την 1η Μαΐου 1967, μετά από ισχυρό σεισμό με επίκεντρο τον Νομό 
της Άρτας, ο Π. Γ. Ροντογιάννης, ιδιαιτέρως ευαίσθητος σε αυτού του 
είδους τις φυσικές καταστροφές, αναλαμβάνει στο Γυμνάσιο της Νέας 
Φιλαδελφείας πρωτοβουλία για την ανακούφιση των πληγέντων μα-
θητών του Νομού αυτού. Μεταδίδει το πνεύμα αλληλεγγύης στις μα-
θήτριές του, οι οποίες ανταποκρινόμενες συγκεντρώνουν εξ ιδίων 90 
τεμάχια πλεκτών, τα οποία και αποστέλλουν στους μαθητές του Δη-
μοτικού Σχολείου Καταρράκτου, όπου και διανέμονται. Ο δάσκαλός 
τους, Γιάννης Στάμος, με συγκινητική επιστολή του, με ημερομηνία 5 
Φεβρουαρίου 1968, ευχαριστεί τη Διεύθυνση του Γυμνασίου της Νέας 
Φιλαδελφείας και μέσω αυτής τις μαθήτριες για τη χειρονομία τους 
αυτή που, πέραν της υλικής, έχει και ηθική διάσταση. Την επιστολή του 
δασκάλου συνοδεύει και ευχαριστήριος εξίσου συγκινητική επιστολή 
των μαθητών του σχολείου αυτού.

Τον Νοέμβριο του 1967 ο Π. Γ. Ροντογιάννης αντιμετώπισε και την 
απώλεια του πατρός του, Γεωργίου, που πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ο 
πατέρας του ήταν ημιπληγικός, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που 
του συνέβη τον Αύγουστο του 1950. Το εγκεφαλικό περιστατικό συν-

668.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 153.
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δεόταν με την άκρως τραυματική για την οικογένειά του απώλεια του 
πολυαγαπημένου του γιου, του Σπύρου, το 1943. Στο διάστημα από τις 
αρχές του 1957 και για δέκα χρόνια τον γηραιό δάσκαλο-πατέρα της 
φρόντιζε η κόρη του Σοφία (και πολυαγαπημένη θεία του γράφοντος). 
Στο σπίτι της στα Περιβόλια, στην πόλη της Λευκάδος, τον περιποιή-
θηκε με αφάνταστη στοργή. Τον πατέρα του ο Π. Γ. Ροντογιάννης, 
που έφθασε με νυκτερινό λεωφορείο στη Λευκάδα τα χαράματα της 
15ης Νοεμβρίου 1967, πρόλαβε και είδε ζωντανό λίγο πριν ξεψυχίση. Η 
κηδεία του γερο-δασκάλου έγινε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στους 
Τσουκαλάδες. Ετάφη στο ίδιο μνήμα με τη σύζυγό του Νικολέττα,669 
πίσω από το ιερό του ναού της Παναγίας.670 

669.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Ο δάσκαλος Γεώργιος Π. Ροντογιάννης», ό.π., σ. 175.
670.  Τα οστά της Νικολέττας και του Γεωργίου Π. Ροντογιάννη αναπαύονται πλέον 

στον τάφο του φιλολόγου-ιστορικού, στο νέο Κοιμητήριο των Τσουκαλάδων στην είσοδο 

Εικ. 152-153. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης σε επίσημες εκδηλώσεις στο Γυμνάσιο 
Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας.
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Στο τέλος του σχολικού έτους 1967-68 ο Π. Γ. Ροντογιάννης συντάσ-
σει δεκατετρασέλιδη χειρόγραφη ετήσια «Έκθεση περί της λειτουργίας 
και των πεπραγμένων του Γυμνασίου».671 Πρότυπο για τη σύνταξή της 
έχει σχετική έκθεση που ο προκάτοχός του στο ίδιο σχολείο συνέταξε 
για το προηγούμενο σχολικό έτος, 1965-66.672 

Το 1968, μετά από ενάμιση σχεδόν χρόνο παραμονής του στη θέση 
του διευθυντή του Γυμνασίου Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας, ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης υποβάλλει, για τελευταία φορά, αίτηση673 στο Ανώτατο Δι-
οικητικό Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως (ΑΔΣΕ) Αθηνών, με την οποία ζητεί 
τη μετάθεσή του στο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (Αρρένων ή Θηλέων) ή στο 
Γυμνάσιο Φιλοθέης. Ως λόγους επικαλείται την απόσταση της κατοικίας 
του στο Χαλάνδρι από το σχολείο και κυρίως την αραιή τότε συγκοινω-
νία μεταξύ Χαλανδρίου και Νέας Φιλαδελφείας, όπως προηγουμένως 
αναφέραμε. Να πώς περιγράφει στο σχέδιο αιτήσεως, που βρίσκεται 
στο αρχείο του, την καθημερινή του ταλαιπωρία με τη συγκοινωνία: 
«[...] Η συγκοινωνία μεταξύ Χαλανδρίου και Νέας Φιλαδελφείας, όπου 
νυν υπηρετώ, δεν είναι πυκνή και διά να μεταβαίνω εκεί –ενίοτε και 
δις της ημέρας– και οδοιπορώ και αλλάσσω δύο λεωφορεία και εις τας 
στάσεις σχεδόν κατά κανόνα αναμένω επί 15΄ ή και 20΄. Ταύτα πάντα 
έχουν ως συνέπειαν και να διαθέτω καθ’ εκάστην υπέρ τας δύο ώρας 
διά την μετάβασίν μου εις τον τόπον της εργασίας μου και την επιστρο-
φήν μου εκείθεν και πολύ να ταλαιπωρούμαι, ιδίως κατά τον χειμώνα» 
και συμπληρώνει «[...] εις ην περίπτωσιν δεν ήθελε πραγματοποιηθή η 
μετάθεση ην αιτούμαι, θα επεθύμουν να παραμείνω εις την θέσιν μου».

του χωριού. Τον τάφο αυτό παραχώρησε τιμής ένεκεν στην οικογένεια του Π. Γ. Ροντο-
γιάννη η Κοινότητα Τσουκαλάδων, τα σχέδια δε του τάφου επιμελήθηκε αφιλοκερδώς 
ο αρχιτέκτων-ζωγράφος και παλαιός, λίαν αγαπητός, μαθητής του, ο Μάριος Σίδερης. 

671.  Το σχέδιο της Εκθέσεως αυτής αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια: «Α) 
Τύπος σχολείου, Β) Διδακτήριον, Γ) Θρησκευτικός, ηθικός και εθνικός φρονηματισμός 
των μαθητριών, Δ) Σχολική ζωή (εκδρομαί, εορταί-θρησκευτικαί, εθνικαί, συγκέντρωσις 
γονέων και κηδεμόνων, ομιλίαι, προσκοπισμός, έρανοι και «καλαί πράξεις», Ε) Διδακτική 
εργασία, Ξέναι Γλώσσαι, Σωματική Αγωγή, Οικοκυρικά, Μουσική, το Προσωπικόν, ΣΤ) 
Η σχολική Βιβλιοθήκη, Ζ) Έπιπλα και Σκεύη, Σχολική Εφορεία, Η) Το Διδακτικόν Προ-
σωπικόν, Θ) Κρίσεις τινές γενικώς περί του προσωπικού, και Ι) Γενικαί Παρατηρήσεις». 

672.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη ανευρέθη δακτυλογραφημένο αντίγραφο 
της εν λόγω Εκθέσεως, της σχετικής με τη λειτουργία και την εν γένει κατάσταση του 
Λυκείου.

673.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη υπάρχει σχέδιο της αιτήσεώς του στο ΑΔΣΕ, 
χωρίς ημερομηνία, την οποία λάβαμε υπ’ όψιν μας.
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Στις 7 Μαΐου 1968 ο Π. Γ. Ροντογιάννης απευθύνεται στους γονείς 
και κηδεμόνες των μαθητριών του. Στην ομιλία του τονίζει πόσο δυσχε-
ρές είναι το κύριο έργο του σχολείου σήμερα να μορφώση τα παιδιά και 
να τα διαπλάση «[...] σύμφωνα με τον ιδανικό τύπο που μια μακραίω-
νη εθνική παράδοση και ιστορία, φιλοσοφία και η χριστιανική θρησκεία 
καθώρισαν και η σύγχρονη πραγματικότης απαιτεί». Επισημαίνει τη 
σημασία του ρόλου της ίδιας της οικογένειας στη διαπαιδαγώγηση των 
μαθητών, συμπληρωματικά με το σχολείο, και υποδεικνύει τρόπους 
ενισχύσεως του ρόλου αυτού. Τον πολύ ενδιαφέροντα και διαφωτιστι-
κό για τους γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο λόγο παραθέτουμε 
αυτούσιο στη συνέχεια:

 
Αισθάνομαι πολλήν χαράν, που ημπορώ σήμερα να χαιρετίσω συ
γκεντρωμένους αρκετούς αξιότιμους γονείς και κηδεμόνες των μα
θητριών του σχολείου μας, μερικοί από τους οποίους είναι και 
κηδεμόνες μαθητών του Γυμνασίου Αρρένων και όλοι εκλεκτά μέλη 
και τιμιώτατοι παράγοντες της κοινότητας της Νέας Φιλαδελφείας.

Χαίρεται το σχολείον αξιότιμοι κύριοι διά την σημερινήν σας 
συγκέντρωσιν και διότι του δίδεται η ευκαιρία να έρθη εις επαφήν 
μαζί σας υπό μιαν ατμόσφαιραν άλλην παρά την καθημερινήν, 
αλλά και διότι αντιλαμβάνεται ότι η συγκέντρωσις γίνεται ως εκ 
του ενδιαφέροντος το οποίον έχετε για τα παιδιά σας που είναι 
μαθήτριαί του και πραγματοποιείται εντός του πλαισίου των σκο
πών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, που είναι να απασχο
λείται με τα γενικώτερα προβλήματα της μαθητιώσης νεολαίας, 
να βοηθή το κατά δύναμιν εις την λύσιν των και παραλλήλως 
να συμπαρίσταται όπου χρειάζεται και βοηθή το σχολείον εις το 
πλήρες δυσκολιών πολύμοχθον έργον του να μορφώση τα παιδιά 
σας, και να τα διαπλάσση σύμφωνα με τον ιδανικό τύπο που μια 
μακραίωνη εθνική παράδοση και ιστορία, φιλοσοφία και η χρι
στιανική θρησκεία καθώρισαν και μια σύγχρονος πραγματικότης 
απαιτεί. Όπως μόλις πριν είπα, η εργασία του σχολείου είναι πο
λύμοχθος και πλήρης δυσκολιών. Αι περισσότεραι δυσκολίαι είναι 
συμφυείς με το έργο της Παιδαγωγίας και τις εννοεί, όχι μάλιστα 
πλήρως, μόνον όποιος έχει παιδιά και δοκιμάζει κι ο ίδιος όχι 
τίποτα περισσότερο, απλώς να συννενοηθή μαζί τους. Η πείρα 
αιώνων απέδειξεν ότι η προσπάθεια του εξανθρωπισμού του αν
θρώπου και η ένταξή του μέσα εις την ανθρωπίνην κοινωνίαν είναι 
το δυσκολώτερον εγχείρημα από όσα απασχολούν επί γης τον 
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άνθρωπο. Έχομεν εδώ ένα πρόβλημα, που δεν εύρε όχι μόνον την 
οριστικήν αλλά μιαν ικανοποιητικήν έστω λύσιν για κάθε σήμερα 
και προ πάντων για το σήμερα του πολύπλοκου, του μεγάλου 
και δύσκολου αιώνος μας. Δεν δυνάμεθα να μην παρατηρούμε με 
απορία αλλά και λύπη και δέος, ότι εδαμάσθησαν τα αγριώτερα 
θηρία, ότι ημερώθησαν φυτά και δένδρα και εδημιουργήθησαν 
εις το φυτικόν κόσμον θαυμάσιες ποικιλίες φυτών, ότι χαιρόμα
στε λουλούδια, που είναι στην ομορφιά αντάξια των υψηλωτέρων 
απαιτήσεων της ανθρωπίνης καλαισθησίας και κάποτε υλοποίη
ση, έστω και εφήμερη, της ιδανικής ομορφιάς, ότι εδαμάσθησαν 
οι άτεγκτοι νόμοι της φύσεως και έγιναν έργα, που εις άλλους 
καιρούς μόνον έργα θεών ή ημιθέων θα ημπορούσαν να θεωρη
θούν, αλλ’ ότι εις την τιμήν του εξανθρωπισμού του εαυτού του 
ο άνθρωπος δεν επέτυχε τόσο θεαματικά αποτελέσματα. Αρκεί 
να παρουσιασθή η κατάλληλη στιγμή για τον καθένα ξεχωριστά, 
ώστε να νομίση ότι κάτι έχει να ζημιωθή ο εαυτούλης του, και 
για όλους μαζί, για να αποδειχθή κατά τρόπο δραματικό, πόσο 
λεπτή είναι η κρούστα που καλύπτει το άγριο και ανθρωποφάγο 
υποσυνείδητό μας. Είναι δυστυχώς τούτο μια καθημερινή διαπί
στωση. Το δυσκολώτερο έργο, κύριοι, είναι να φκιάσωμε ανθρώ
πους καλούς και χρήσιμους στον εαυτό τους και στους άλλους, 
ανθρώπους, που να μπορούν να ενταχθούν μέσα στο σώμα της 
κοινωνίας, και να συνεργασθούν χωρίς να προκαλούν τη δημι
ουργία αντισωμάτων και την κοινωνική αντίδραση. Αλλ’ αυτό το 
έργο, το τόσο φοβερά δύσκολο, είναι αδιανόητο να θεωρήται ως 
έργον μόνο του σχολείου, που συνήθως το αντιλαμβανόμαστε σαν 
ένα είδος εργοστασίου, που ως εκ της κατασκευής των μηχανών 
του και του προορισμού του αρκεί να λειτουργήση για να μας 
δώση τα προϊόντα του, τους ανθρώπους που θέλομε και μάλιστα 
για κάθε δουλειά. Μια τέτοια αντίληψη είναι πολύ εσφαλμένη και 
αδικεί το σχολείο, γιατί το φορτώνει με μια ευθύνη, που αυτό δε 
μπορεί να έχη. Γιατί το σχολείο δεν είναι ο μόνος, κι αν ακόμα 
είναι από τους κυριώτερους συντελεστές και παράγοντες της δια
πλάσεως του ανθρώπου, της διαμορφώσεως των νέων ειδικώτερα 
και μάλιστα στην εποχή μας, που το παιδί ζη και κινείται μέσα 
εις μίαν κοινωνίαν συνεχώς και ταχέως μεταβαλλομένην, ρευστήν 
και θερμήν, με μεγίστην ανάπτυξιν της τεχνικής, που σέρνει τον 
άνθρωπο από τη μύτη δεμένο πίσω από μια κούρσα που τρέχει 
με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα εις μίαν κοινωνίαν που τα 
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γρήγορα μέσα της συγκοινωνίας την φέρνουν αδιάκοπα σ’ επαφή 
με άλλες κοινωνίες ξένες, με συνέπειαν την εισαγωγή νέων ηθών, 
αντιλήψεων και την σύγχυσιν ως εκ της δυναμικής διαμορφώσεως 
και συγκρούσεως των συγχρόνων ρευμάτων και της παραδόσεως. 
Έρμαιον ο νέος των ρευμάτων αυτών κατά φυσικήν κλίσιν δέχε
ται το νέον, σχεδόν πάντοτε ακρίτως, απορρίπτει το παλαιόν, 
που αισθάνεται να τον δεσμεύη και απωθεί ό,τι με το παλαιόν 
αυτό σχετίζεται, εγκαταλείπει τους ανιόντας, και καλπάζει αναρ
χούμενος προς την περιπέτειαν γεμάτος κουφότητα και αναίδει
αν, ανερμάτιστος καθώς είναι, αφού και της συντηρήσεώς του 
ακόμα την ευθύνη τη φορτώνει στους ανιόντας, τους γονείς, που 
τους εφόρτωνε όλες τις υποχρεώσεις για να κρατήση ο ίδιος το 
δικαίωμα να μην έχει καμμιά υποχρέωση, αλλά νάχη όλα τα δι
καιώματα. Και το φοβερό είναι ότι πολλοί γονείς αφοπλίζονται 
από το θράσος και σχεδόν παραδίνονται. Μέσα εις αυτήν την 
δίνην και την σύγχυσιν είναι θαύμα πώς το σχολείον κατορθώνει 
ν’ αντιστέκεται, όσο αντιστέκεται, να μην παρασύρεται και να 
μην εκμηδενίζεται και να έχη το θάρρος και την δύναμη ακόμη να 
δίνη κάποτε ρυθμό στη ζωή των τροφίμων του.

Αλλ’ ας δούμε τα πράγματα του παιδιούμαθητού κάπως πιο 
συγκεκριμένα και απλά και πρακτικώτερα. Ας ακολουθήσωμε 
στην καθημερινή του διακίνηση το παιδίμαθητή, αυτόν τον μι
κρότερον ή μεγαλύτερον άνθρωπον, που θέλομε στο σχολείο να 
διαπλάσωμε και να διαπαιδαγωγήσωμε για να δούμε πώς ζη και 
πώς κινείται από τι και πώς επηρεάζεται.

Το παιδί είναι το πρωί για αρκετή ώρα σπίτι του, κοντά στην 
οικογένειά του, που ετοιμάζεται ν’ αντιμετωπίση τα προβλήματα 
της ημέρας. Γι’ αυτό σχεδόν πάντα η ώρα αυτή είναι στο σπίτι 
ώρα κάποιας νευρικότητος μικροτέρας ή μεγαλυτέρας ανάλογα με 
τα προβλήματα του σπιτιού. Κάποτε μάλιστα και όχι δυστυχώς 
σπάνια, η ώρα αυτή για πολλές οικογένειες είναι ώρα στενοχωριών 
μεγάλων, που δεν αφήνει ανεπηρέαστη –είναι τόσο φυσικό– την ευ
αίσθητη ψυχή του παιδιού. Έπειτα το παιδί, το καθένα με την έτσι 
δημιουργούμενη ψυχολογική του διάθεση, παίρνει το μακρύ δρόμο 
και φτάνει στο σχολείο. Όσο κι αν έχη πάρει κάποια ανάσα στο 
μεταξύ, για κείνο, που έφυγε με ταραγμένο ψυχικό από το σπίτι, 
η θλίψη θα μένη στα βάθη της ψυχής του και θα ζωγραφίζεται για 
πολύ ώρα στο πρόσωπό του, και θα παγώνη εκεί οριστικά και για 
όλη του τη ζωή, αν οι θλιβερές στιγμές στο σπίτι επαναλαμβάνονται.
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Το μεσημέρι ο μαθητής και η μαθήτρια κάνει την αντίθετη πο
ρεία. Φεύγει από το σχολείο. Θα περάση πάλι το μακρύ δρόμο 
για να καταλήξη στο σπίτι, όπου τι θα βρη πάλι; Στο σπίτι την 
ώρα αυτή γίνεται ο απολογισμός της ημέρας. Και οι περισσότερες 
μέρες δεν είναι ευχάριστες και για πολλά παιδιά, ίσως για τα πε
ρισσότερα, οι πρωινές σκηνές θα επαναληφθούν. Δε θα επιμείνομε, 
γιατί θα πούμε πράγματα γνωστά. Υπογραμμίζομε μόνο πως σε 
τούτη την καθημερινή κίνησή του το παιδί συναντάει το σχολείο 
μόνο μια φορά, το δρόμο πολλές, όσες και το σπίτι, γιατί ο δρόμος 
δεν οδηγεί μόνο στο σχολείο. Εντούτοις, όταν λέμε δρόμο πρέπει 
να εννοήσωμε κάθε χώρο έξω από το σπίτι, το σχολείο και την 
εκκλησία. Η έννοια δρόμος θα μπορούσε ν’ αναλυθή σε πολλές 
μερικώτερες: 1) είναι η οδός με τις ποικίλες σκηνές της, τα ποικίλα 
ακούσματα και θεάματα, 2) το γήπεδο με τον ποικιλώνυμο κόσμο 
του, την έξαψη και τα πάθη του, 3) η αίθουσα του κινηματογρά
φου και του θεάτρου, το καφενείο στις ποικίλες ονομασίες του και 
περίεργες ποικιλίες του κι ένα σωρό παρόμοια πράγματα.

Αν τώρα λογαριάσωμε το χρόνο που σπίτι, σχολείο, δρόμος 
κρατούν στη δικαιοδοσία τους καθένα και στην επιρροή τους το 
παιδίμαθητή, θα βρούμε ότι το παιδί μένει στο σχολείο γύρω στις 
6 ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες. Στο σπίτι σχεδόν όσες ώρες 
διαβάζει, όσες ώρες κοιμάται και στα διάμεσα, δηλαδή, κάπου 15 
ώρες κάθε μέρα. Τις υπόλοιπες 34 το φυσιολογικό παιδί περνάει 
έξω από το σπίτι. Αυτό επαναλαμβάνω όσο τα σχολεία εργάζο
νται. Τον άλλο καιρό το παιδί είναι έξω από το σπίτι, στο «δρό
μο» (με εισαγωγικά) πολύ περισσότερες ώρες. Κι αν ο χρόνος 
έχει περίπου 8.760 ώρες, το παιδί βρίσκεται στο σχολείο 1.300 
περίπου ώρες, στο σπίτι περίπου 5.000 και στο δρόμο περίπου 
2.500 ώρες το χρόνο, δηλαδή, στο σχολείο το παιδίμαθητής είναι 
περίπου το ¼ του χρόνου της ζωής του. Δε μίλησα για την εκκλη
σία διότι δυστυχώς τα παιδιά των μεγάλων πόλεων και μόνον όσα 
εκκλησιάζονται από το σχολείο ομαδικώς μπαίνουν σ’ εκκλησία. 
Και όσα πάνε στην εκκλησία 34 φορές, μένουν για 78 ώρες 
συνολικά όλο το χρόνο. 

Αλλά το σχολείο βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σ’ αυτό το ζή
τημα έναντι του σπιτιού και του «δρόμου». Και μακάρι να μει
ονεκτούσε μόνο σ’ αυτό. Δυστυχώς μειονεκτεί και από άλλες από
ψεις πολύ σοβαρώτερες.

Το σχολείο παρ’ όλη τη σοφή, εν πολλοίς, συγκρότησή του, 
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έχει από τη φύση του κάτι το ιδανικό και τεχνητό, και παράλλη
λα κάτι το αφηρημένο και το ελάχιστα υλικό. Το παιδί στο σχο
λείο ζη σ’ ένα κόσμο σχεδόν ιδανικό στις σχέσεις του. Εντούτοις 
στο σχολείο το παιδί κουράζεται πάρα πολύ, ταλαιπωρείται ενώ 
σπάνια ευχαριστείται. Μένει κολλημένο στο θρανίο, στερείται τον 
ήλιο και τον αέρα, τη χαρά της απλωσιάς. Ακόμη στο σχολείο το 
παιδί ζη κάτω από τον ίσκιο του οδηγού, του διδασκάλου του, 
μέσα στ’ άλλα παιδιά. Γίνεται ένα νούμερο, ενώ ποθεί να γίνη 
προσωπικότητα και να διακριθή. Γι’ αυτούς και γι’ άλλους λό
γους το παιδί αποστρέφεται το σχολείο. Αν μπορούσε θα έφευγε. 
Το κρατεί εκεί η πίεση των γονέων του όσο είναι μικρό και σα 
μεγαλώση η συνήθεια και η αβέβαιη ελπίδα, πως αν μάθη γράμ
ματα θα ζήση, ίσως καλύτερα από κείνους που δεν έμαθαν ή δε 
μαθαίνουν. Το σχολείο είναι και λίγοπολύ φυλακή, όποιο κι αν 
είναι, όσο ωραίο κι αν είναι, και είναι φυλακή για πολλά χρόνια 
μάλιστα. Είναι για το παιδί του νεωτέρου κόσμου το πικρό ποτή
ρι που κοντά σε τόσα άλλα πρέπει να πιη. Και το πίνει γιατί το 
παίρνει απόφαση, όπως έπειτα το παίρνει απόφαση πως θα πάη 
23 χρόνια στρατιώτης.

Το σχολείο θέλει δε θέλει και λίγο ή πολύ και τουλάχιστον για 
τα περισσότερα παιδιά είναι πολύ οχληρά δυσάρεστο κι ό,τι συν
δέεται με δυσάρεστα συναισθήματα για το παιδί, χάνει τη μορ
φωτική του δύναμη. Κι αν το σχολείο δεν χάνει βέβαια όλη τη 
μορφωτική δύναμη, οπωσδήποτε χάνει πολλή απ’ αυτή. Να γιατί 
αλλού σκέφθηκαν ν’ απαλλάξουν το σχολείο από τον τέτοιο του 
χαρακτήρα κι άνοιξαν τις πόρτες για να μπαινοβγαίνη εκεί η ζωή 
και η χαρά. Δυστυχώς όμως με τούτη την ενέργεια μπήκε ο δρόμος 
στο σχολείο και το παιδί δε συμμαζεύεται άλλο και γονείς και παι
δαγωγοί χτυπάνε το κεφάλι τους γιατί έκαμαν το σχολείο δρόμο.

Οι άλλοι όμως δυο παράγοντες, ο δρόμος και σπίτι, είναι η ίδια 
η ζωή με τη φοβερή της δύναμη. Επιδρούν στο παιδί συντριπτι
κά, καταλυτικά, δημιουργώντας έντονες θυμικές καταστάσεις και 
σφραγίζουν με ανεξίτηλη βούλα την ψυχή του, που τη διαμορφώ
νουν, όχι με τα μαλακά και λεπτά δάχτυλα του σχολείου αλλά με 
το σφυρί του Ηφαίστου: είναι τρομερή αυτόχρημα η επενέργεια 
των ίδιων των πραγμάτων. Εδώ στο δρόμο, στο σπίτι και το πα
ράδειγμα, που στο σχολείο προβάλλεται ιδανικό, αλλά και αναι
μικό, είναι ζωντανό, ζεστό, χειροπιαστό, επιβλητικό. Στο «δρό
μο» μάλιστα μέσα στο φοβερό κόσμο της ωμής πραγματικότητος 

1. Prol_Kef.1-6.indd   360 18/4/2021   1:11:48 μμ



VΙ. Η β΄ αττική περίοδος. 1. Γυμνάσιο-Λύκειο Ν. Φιλαδελφείας (1966-1968) 361

που μας σιδηροδένει όλους, το παιδί έχει και την ψευδαίσθηση 
πως είναι ελεύθερο να κάνη ό,τι θέλει, ενώ στο σχολείο δεν είναι.

Δε θα επιμείνωμε περισσότερο. Τονίζομε και υπογραμμίζομε 
το τόσο γνωστό, πως είναι τεραστία, αποφασιστική η σημασία του 
σπιτιού και του δρόμου στη διαμόρφωση και στη διάπλαση του 
χαρακτήρα του παιδιού. Γι’ αυτό πρέπει να πράξη η οικογένεια, 
να προσέξη και η κοινωνία. Πρέπει το παιδί να βοηθηθή κι έξω 
από το σχολείο. Πρέπει να δημιουργηθούν εξωσχολικοί ευνοϊκοί 
παράγοντες, που να ισορροπούν, ει δυνατόν και να αντιπαλέ
ψουν τους δυσμενείς εξωσχολικούς παράγοντες. Να η μεγάλη 
υποχρέωσις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Η μεγάλη υπο
χρέωση και των πολιτών, όλων ανεξαιρέτως, είτε έχουν παιδιά 
στο σχολείο είτε όχι και όσων είναι και όσων δεν είναι κηδεμό
νες, γιατί το παιδί είναι της κοινωνίας, ανήκει στο σύνολο, στην 
πατρίδα και το έθνος, και γι’ αυτό το σύνολο, η κοινωνία έχει 
βαρυτάτη ευθύνην για το παιδί. Αλλ’ οι γονείς και οι κηδεμόνες 
κατ’ εξοχήν έχουν το καθήκον να βοηθήσουν να δημιουργηθή ένας 
υπεύθυνος κοινωνικός έλεγχος της εξωσχολικής ζωής του παιδιού. 
Αλλ’ ακόμη και της οικογενειακής.

Μένει, αξιότιμοι κύριοι, σε σας να βοηθήσετε σαν Σύλλογος 
ωρ γανωμένα και με πολλήν υπευθυνότητα –όχι το δικό σας ο 
καθένας–, αλλά το παιδί γενικώς και ν’ αγωνισθήτε με σθένος 
εναντίον όλων των κακών εκείνων συντελεστών, που εμποδίζουν 
ή και εκμηδενίζουν την προσπάθεια του σχολείου, για να έχετε 
τη χαρά πως προσφέρετε στην κοινωνία, παράλληλα με την ατο
μική του ο καθένας άλλη αξιόλογη προσφορά, την πιο υψηλή και 
μεγάλη υπηρεσία, βοηθούντες και συντελούντες στη διαμόρφωση 
των παιδιών σ’ ανθρώπους καλούς, σε Έλληνες. Έτσι προπάντων 
δίνεται το χέρι στο σχολείο και συμπληρώνετε την εργασία που 
συντελείται στις αίθουσες του εκπαιδευτηρίου.

Κι αν αυτό είναι μεγάλο χρέος σας και τιμητικό, ιερό, είναι 
αυ τονόητο πως οι γονείς και οι κηδεμόνες δεν πρέπει, πολύ πε
ρισσότερο, να εμποδίζουν το σχολείο στη λεπτή και πολλές φορές 
αχάριστη και πικρή για τους διδασκάλους εργασία της διαπαιδα
γωγήσεως του παιδιού.

Οι γονείς, αν είναι το πρώτο παράδειγμα για το παιδί τους, 
είναι γι’ αυτό στην αρχή και για καιρό και ο κυριώτερος φορεύς 
της αληθείας. Τους γονείς βλέπει κι από τους γονείς μαθαίνει το 
παιδί τα πρώτα πράγματα για τη ζωή κι ακούει τις πρώτες κρίσεις 
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γι’ αυτά και σχηματίζει τις πρώτες απόψεις του. Πρέπει σε όλα να 
οδηγήται κατάλληλα. Πρέπει να μάθη εκεί στο σπίτι το παιδί και 
το καλό και το κακό. Προς Θεού όμως προσφέροντας ο καθένας 
τη γνώση στο παιδί του σ’ ό,τι μπορεί, ας αποφεύγει να του δη
μιουργή αισθήματα εχθρότητος για πρόσωπα και για πράγματα, 
αισθήματα που λέγονται στην ψυχολογία αντικοινωνικά. Και ό,τι 
εδώ άμεσα μας ενδιαφέρει, αισθήματα εχθρικά για το σχολείο. Δεν 
υπάρχει άλλος σύμμαχος, στον οποίο να μπορήτε να ’χετε πλήρη 
εμπιστοσύνη στον αγώνα, που κάνετε να κερδίσετε το παιδί σας 
και να του δημιουργήσετε μια υποφερτή ζωή, από το σχολείο.

Πολλές φορές οργιζόμαστε με ωρισμένες ενέργειες του σχολείου, 
που αφορούν το δικό μας καθενός το παιδί. Μια τιμωρία, μια αποτυ
χία του παιδιού στις εξετάσεις κ.λ.π. μας εξεγείρει κατά του σχο
λείου. Πρέπει να μιμούμαστε εδώ τους παλιότερους, που μολο
νότι λιγώτερο μορφωμένοι από μας και γι’ αυτό σοφώτεροι ήταν 
πάντα σύμφωνοι με το σχολείο και με το δάσκαλο. Εμείς σήμερα 
χάνομε την ψυχραιμία μας, παρασυρόμαστε από το παιδί, που 
παίρνει σχεδόν πάντα σύμμαχο τη μάνα του, που κινείται πά
ντα συναισθηματικά και στήνομε πόλεμο του σχολείου. Και είναι 
χαρακτηριστικό, πως όταν είναι για τα παιδιά των άλλων συμ
φωνούμε με το σχολείο, που θα πη πως θέτομε τον εαυτό μας ο 
καθένας έξω από το νόμο και δεχόμαστε το νόμο μόνον όταν μας 
ωφελεί. Μεγαλύτερο κακό στο παιδί δεν είναι δυνατόν να γίνη απ’ 
όσο του γίνεται, όταν του τα κάνουν οι γονείς όλα καλά και του 
παίρνουν το μέρος και βάνουν στην κρίση τους σε ίση μοίρα το 
ανήλικο και σχεδόν ανεύθυνο παιδί με τον ηλικιωμένο επιστήμονα, 
τον ειδικό, κι από το νόμο εντεταλμένο και υπεύθυνο να ασκήση 
κατά το νόμο το έργο της αγωγής. Παρουσιαζόμαστε έτσι να 
διεκδικούμε για τον εαυτό μας ορθότερες απόψεις από τους αμέ
σως υπεύθυνους και ειδικούς. Έτσι, πότε με την κριτική του ενός, 
πότε με του άλλου, εκμηδενίζομε τις αξίες της ζωής και στο τέλος 
χαλάμε τα παιδιά μας και μαζί τη ζωή μας. Κριτική του δασκάλου 
και του παπά από τον πατέρα, του πατέρα από τη μάνα και των 
δυο από το δρόμο έκαμαν να χαθή ο σεβασμός στο δάσκαλο, 
στον πατέρα, στη μάνα, στην οικογένεια και να δημιουργηθούν 
ανεύθυνοι άνθρωποι θρασείς και αναιδείς, τελικά δυστυχείς νέοι 
χωρίς αρχές και ιδανικά, μια νεολαία παραπαίουσα, που δεν έχει 
τίποτα να της αναστηλώση την ψυχή και οδεύει στην εκμηδένιση.

Το χέρι του πατέρα και κάθε ηθικού ανθρώπου και πολίτου 
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και του δασκάλου πρέπει να συγκρατή το παιδί γερά χωρίς συ
ναισθηματισμούς και μάλιστα στην κρίσιμη εποχή της ηλικίας του. 
Στην αγωγή του παιδιού ξεκινάμε από την αγάπη γι’ αυτό και 
τη φιλία. Όμως ούτε η αγάπη ούτε η φιλία πρέπει να μας κά
νουν να ξεχνάμε, ότι τον ορθό δρόμο τον δείχνει πάντα ο νους, 
όχι η καρδιά και το συναίσθημα. Μη λέμε στο παιδί πάντα ναι, 
φυσικά κι ούτε πάντα όχι. Να είμαστε τόσο συναισθηματικοί όσο 
χρειάζεται για να μην είμαστε παγεροί και πάντα ν’ αφήνωμε να 
διαφαίνεται αυτή η αδυσώπητη, δυστυχώς, σκληρότης, που κυ
ριαρχεί στη ζωή, για να προετοιμάζωμε το παιδί κατάλληλα να 
την αντιμετωπίση, όπως κάνομε με τα προληπτικά εμβόλια για 
τις αρρώστιες. Στην παιδαγωγία, φυσικά, δεν υπάρχουν λεπτο
μερειακές συνταγές. Ίσως μία είναι η αλήθεια, ότι το κάθε παιδί 
θέλει τη δική του στις λεπτομέρειες μεταχείριση. Είναι μεγάλη 
η ευθύνη μας όλων για όλα τα παιδιά. Ιδιαίτερα όμως λεπτό 
γίνεται το ζήτημα, αν το παιδί είναι θηλυκό. Για το κορίτσι δεν 
υπάρχει έλεος στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να γίνη συνείδηση για 
τον καθένα μας. Το θηλυκό περιβάλλεται κυριολεκτικά από κακό
βουλους ανθρώπους και χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, προσοχή 
κι επίβλεψη. Δεν είναι το κορίτσι αδύνατο. Έχει περισσότερους 
εχθρούς από το αγόρι. Αυτό είναι όλο. (Γι’ αυτό και περίπου 
σας εκάλεσα σήμερα εδώ). Γι’ αυτό και το σχολείο δε μπορεί 
να επαρκέση στο έργο της εποπτείας έξω από τα σύνορά του 
και δυστυχώς οι κίνδυνοι αρχίζουν ευθύς μόλις το παιδί διαβή 
αυτά τα σύνορα. Πρέπει να τονίσωμε ότι το βάρος της παρακο
λουθήσεως του παιδιού πέρα από τον αυλόγυρο του σχολείου, 
εδώ στις μεγάλες πόλεις πέφτει κατά κύριο λόγο στους γονείς. 
Στους γονείς και κηδεμόνες όλων των παιδιών. Καθένας πρέπει 
να επαγρυπνή διαρκώς για το παιδί του και να ζητή να μαθαίνη 
πού ήταν και γιατί, με ποια πρόσωπα, τι έκαμε εκεί που ήταν, 
χωρίς να πιστεύη τυφλά κανένας τις εξηγήσεις του παιδιού. Πρέ
πει ακόμα να παρακολουθή τι διαβάζει το παιδί του, τι θεάμα
τα βλέπει, με ποιον αλληλογραφεί και τι γράφει. Πάντα βέβαια 
με λεπτότητα και τακτ. Ακόμα κι αν αλληλογραφή με συγγε
νικά πρόσωπα. Δυστυχώς η πείρα μάς έδειξε πως στις μέρες 
μας και τα στεγανά των συγγενικών δεσμών έχουν υποχωρήσει 
και δε μπορούμε ούτε απ’ αυτή την πλευρά να είμαστε ήσυχοι.

Οι γονείς που ζουν μακρυά από τα παιδιά τους πρέπει να τα 
εμπιστεύωνται μόνο σε κατάλληλα πρόσωπα, αλλιώς, αν δεν έχουν 
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τέτοια, είναι φρονιμώτερο να κρατούν τα παιδιά τους κοντά τους: 
θα χάσουν ίσως το μαθητή, αλλά θα σώσουν τουλάχιστον τον άν
θρωπο. Γιατί αλλιώς κιντυνεύουν να τα χάσουν και τα δύο.

Το σχολείο σ’ ό,τι εξαρτάται από το προσωπικό του, κάνει 
στο ακέραιο το καθήκον του, αλλά δεν επαρκή –είναι η ανθρώπι
νη αδυναμία– να σας αντικαταστήση πλήρως και σ’ ό,τι είναι δική 
σας υποχρέωση και καθήκον, δουλειά.

Το σχολείο ζητεί από σας κοντά σε άλλα να το κατατοπίζε τε 
πάντα για το παιδί σας, για τις ιδιορρυθμίες του, να του εμπι
στεύεστε τις ανησυχίες και τους φόβους σας. Αν κάπου δε μπο
ρεί τε να επέμβητε εσείς, θα μπορούσε ίσως να ενεργήση το σχο
λείο. Οι δισταγμοί είναι απαράδεκτοι, γιατί το σχολείο δεν κάνει 
κουτσουμπολιό με τα προβλήματα των παιδιών. Ασκεί αγωγή.

Δυστυχώς, συνήθως οι γονείς ενδιαφέρονται κι ανησυχούν κυ
ρίως για την πρόοδο των παιδιών τους στα γράμματα. Το μαρ
τυρεί η κοινότατη ερώτησις «πώς πάει το παιδί». Για την ηθι κή 
πλευρά η ανησυχία μας είναι μικρότερη και για πολλούς ανύ
παρκτη. Την ηθική του παιδιού μας ο καθένας μας κινούμενος 
εγωιστικά την παίρνει ως δεδομένο, και ασυζητητί υπάρχον. Χει
ρότερο ακόμη είναι ότι και η σωματική υγεία του παιδιού μάς 
ανησυχεί συνήθως τότε, όταν το πράγμα έχει παραγίνει. Κι όμως 
από την ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού εξαρτάται κατά 
κύριο λόγο η προκοπή του, η επίδοσή του στα γράμματα.

Και δυστυχώς έχομε διαπιστώσει ότι η σωματική υγεία των 
παιδιών του σχολείου μας εδώ κάθε άλλο είναι παρά ιδανική. 
Συνεχείς είναι οι αιτιάσεις αδείας των παιδιών να φύγουν από το 
μάθημα, γιατί έχουν την μια σωματική όχληση. Δεν πρόκειται εδώ 
ούτε για ψέμα του παιδιού, ούτε για κάτι φυσικό. Μιλούμε για 
βεβαιότατες περιπτώσεις, που αποκαλύπτουν, πως κάτι δεν πάει 
καλά στην όλη υγεία του παιδιού.

Όσα είπαμε είναι γνωστά σε όλους. Τα είπαμε μόνο για να 
τα ξαναθυμηθούμε όλοι και προ παντός υμείς, αξιότιμοι γονείς 
και κηδεμόνες, για να τα έχετε υπόψη σας και στις μεταξύ σας 
ομαδικές και κατ’ ιδίαν συζητήσεις των προβλημάτων των παιδιών 
σας και να ενεργήτε κατά πως πρέπει στην κάθε περίπτωση.

Εντούτοις πρέπει να θυμόσαστε ακόμη πάντα, ότι τα προβλή
ματα της νεολαίας είναι πολλά και τα πιο πολλά και τα σπουδαι
ότερα ίσως δε σχετίζονται καν με το σχολείο. Είναι έξω από το 
χώρο και τη δικαιοδοσία του. Είναι στο χώρο της οικογένειας και 
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της κοινωνίας. Μ’ αυτά τα περισσότερα προβλήματα και ίσως τα 
σπουδαιότερα πρέπει να απασχολείσθε εσείς –και φυσικά απασχο
λείσθε ως γονείς– και η κοινωνία, δηλαδή όλοι μας, αλλά υπό άλλην 
ιδιότητα, και το κράτος. Και για τους εκπαιδευτικούς –και φυσικά 
και για τους γονείς– είναι ιδιαίτερα ευχάριστο όταν βλέπουν το εν
διαφέρον της πολιτείας και του κράτους για το σχολείο και το παιδί 
και δε μπορούν παρά να καλέσουν όλους να συμπαρίστανται στην 
προσπάθεια της πολιτείας να βοηθήση το παιδί να βρη ένα δρόμο, 
το δρόμο το σωστό, που θα το οδηγήση στην ευτυχία, κι αυτό και 
το σύνολο, που είναι ο σκοπός του ευνομούμενου κράτους.

Λίγο αργότερα, λόγω εκδηλώσεως ακουστικής νευρίτιδος ιογενούς 
αρχής, ο Π. Γ. Ροντογιάννης θα υποχρεωθή να νοσηλευθή στην Πανε-
πιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Ιπποκρατείου Γ. Ν. Αθηνών ώς τα τέλη 
Μαΐου. Εξήλθε του νοσοκομείου βελτιωμένος αλλά η νόσος του άφησε 
έκτοτε μόνιμη και σημαντική βαρηκοΐα. 

Κάποτε από το 1968 και μετά, ώς τις αρχές της δεκαετίας του ’80 
ακόμη, και αρκετά συχνά, συνήθως απογεύματα, τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
επισκέπτονταν στο σπίτι του στο Χαλάνδρι ο Αριστόξενος και η Αγγελι-
κή Στασινοπούλου-Σκιαδά.674 Το ζεύγος Σκιαδά διευκόλυνε στις μετακι-
νήσεις του η απόκτηση αυτοκινήτου.675 Οι επισκέψεις είχαν τον χαρακτή-
ρα πολύ ευχάριστων φιλολογικών συναντήσεων, τις οποίες απολάμβανε 
ιδιαιτέρως ο Π. Γ. Ροντογιάννης. Η Αλίκη Π. Ροντογιάννη τους σερβίριζε 
για την περίσταση, όπως η ίδια θυμάται, ζεστό τσάι με ψωμί ψημένο στην 
ψηστιέρα και τυρί φέτα από πάνω, που τους άρεσε πολύ. Ο Αριστόξενος, 
πάντα γοητευτικός, κυριαρχούσε στις συζητήσεις. Αντιμετώπιζε τον πα-
λιό του καθηγητή με εκτίμηση, συμπάθεια και στοργή. Τον αποκαλούσε 
«Πάνο». Σε κάποιες συναντήσεις, στις οποίες ο γράφων παρευρέθη, ο Α. 
Σκιαδάς ζητούσε από τον Π. Γ. Ροντογιάννη να του διαβάση περικοπές 
από την αδημοσίευτη ακόμη μεταγλώττισή του της πλατωνικής Απολογίας 
του Σωκράτη. Ο δεύτερος ευχαρίστως ικανοποιούσε την επιθυμία του 
σπουδαίου επισκέπτη του. Και σήμερα ακόμη θυμάται καλά η Αλίκη Π. 
Ροντογιάννη τη χαρακτηριστική ερώτηση-δήλωση του Αριστόξενου, στη 
σύζυγό του, ως κατακλείδα μιας απ’ τις τελευταίες επισκέψεις τους εκεί: 
«[...] βλέπεις, Αγγελική, τι ωραία περνάμε σ’ αυτή τη γωνιά!»

674.  Βεβαιώνουν σχετικώς η Αγγελική Στασινοπούλου-Σκιαδά και η Αλίκη Π. Ρο-
ντογιάννη. 

675.  Ένα Triumph Herald.
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Συνοψίζοντας, στο πρώτο μέρος της β΄ αττικής περιόδου του στο 
Γυμνάσιο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας ο Π. Γ. Ροντογιάννης βρίσκεται 
επικεφαλής σχολείου με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητριών, που στεγά-
ζεται σε νεόδμητο εκπαιδευτήριο. Διοικεί με αποτελεσματικότητα το 
σχολείο του, ελέγχει και εδώ με επιτυχία τη σχολική του κοινότητα και 
παράλληλα διδάσκει. Βιώνει δικαιολογημένη απογοήτευση και πίκρα, 
όταν δεν προσκαλείται στα εγκαίνια του Μουσείου Αντικειμένων Με-
ταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης Λευκάδος, που ο ίδιος ίδρυσε. 
Την απογοήτευσή του επιτείνει λίγους μήνες μετά ανακριβές δημοσί-
ευμα της Καθημερινής σχετικώς με την ταυτότητα των ιδρυτών της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου της Λευκάδος. Την πικρία και 
απογοήτευσή του αυτή σε κάποιο βαθμό αντισταθμίζει η εξαιρετικά 

Εικ. 154. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης την τελευταία ημέρα διδασκαλίας του στο 
Γυμνάσιο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας. Σημειώνει ο ίδιος: «12 Νοεμβρίου 
1968, ώρα 5 μ.μ. με τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξεως του Γυμνασίου Θηλέων 
Ν. Φιλαδελφείας Αθηνών, κατά την ημέρα που παρέδωσα το σχολείον στη 
Γυμνασιάρχη Νότα Παπαϊωάννου μετατεθείς στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρρένων 
Αθηνών (Αμπελόκηποι)».
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θερμή, μοναδική ώς τότε γι’ αυτόν, υποδοχή που επιφύλαξαν σ’ αυτόν η 
μαθητιώσα νεολαία και η κοινωνία της Νέας Φιλαδελφείας, που μεγά-
λως εξετίμησαν το εκπαιδευτικό έργο του νέου γυμνασιάρχη τους στη 
σχετικά σύντομη υπηρεσία του στο σχολείο αυτό. Ο ίδιος μάλιστα τη 
χαρακτήρισε «θριαμβευτική». Ο Π. Γ. Ροντογιάννης ζητεί, όμως, νέα 
μετάθεση, αφού υποχρεώνεται να δαπανά περί τις δύο ώρες τουλάχι-
στον καθημερινώς για τη μετακίνησή του με το λεωφορείο της γραμμής 
από το σπίτι του στο σχολείο και πάλι πίσω, και ταλαιπωρείται. Η 
μετάθεσή του στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών θα γίνη στο τέλος 
του 1968. Η πορεία του στο σχολείο αυτό θα αποτελέση τον τελευταίο 
σταθμό του στην εκπαίδευση. Το μοντέλο που χαρακτηρίζει τον Π. Γ. 
Ροντογιάννη την περίοδο αυτή είναι αυτό του χαρισματικού, με τη με-
γάλη κοινωνική ακτινοβολία, φιλολόγου/εκπαιδευτικού-προϊσταμένου 
και του συγγραφέως-ιστορικού ερευνητή. 

2. Στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών (19681975)

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης μετατέθηκε στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών, 
τον τελευταίο σταθμό στη σταδιοδρομία του στη Μέση Εκπαίδευση, τον 
Οκτώβριο του 1968.676 Το σχολείο αυτό στεγαζόταν σε ιδιωτικό, ανεπαρ-
κές, σχεδόν ακατάλληλο, οίκημα, στη διασταύρωση των οδών Κίρρας και 
Κ. Ανδρούτσου στους Αμπελόκηπους. Το 1972 στέγαζε 681 μαθητές.677

Το γεγονός της μεταθέσεως του Π. Γ. Ροντογιάννη από το Γυμνάσιο 
της Νέας Φιλαδελφείας στον νέο του προορισμό αιφνιδίασε και λύπησε 
σε μεγάλο βαθμό τον γυμνασιακό κόσμο στο παλιό του σχολείο και την 
τοπική κοινωνία. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητριών 
του Γυμνασίου Θηλέων της Νέας Φιλαδελφείας θεώρησε υποχρέωσή 
του να απευθύνη στον Π. Γ. Ροντογιάννη ευχαριστήρια επιστολή, την 
1η Δεκεμβρίου 1968, όταν ο τελευταίος είχε ήδη αναλάβει γυμνασιάρ-
χης στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρρένων. Η επιστολή αυτή αποκαλύπτει την 
εξαιρετική εκτίμηση που έτρεφαν, όπως είπαμε, οι γονείς των μαθη-

676.  Διά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 49960/31.10.1968 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 365/ 
26.10.1968). Από 3.10.1969 του χορηγήθηκε προσαύξηση επί του βασικού μισθού γυ-
μνασιάρχου κατά 26%, λόγω συμπληρώσεως 30ετούς έμμισθης δημόσιας υπηρεσίας, διά 
του υπ’ αριθμ. 77511/25.10.1969 εγγράφου της Νομαρχίας Αττικής Τμήματος Δ΄ (Μέση 
Εκπαίδευσις). Ενετάγη στον 2ο βαθμό διατηρώντας τις αποδοχές του βαθμού που έφε-
ρε, διά του υπ’ αριθμ. 5839/27.10.1970 εγγράφου της Α΄ ΓΕΜΕ. 

677.  Βλ. «Έκθεση της λειτουργίας του σχολείου κατά Μάρτιο 1972».
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Εικ. 155-156. Ο γυμνασιάρχης Π. Γ. Ροντογιάννης και το διδακτικό προσω-
πικό του ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών, στον αυλόγυρο του ακατάλληλου 
οικήματος που στέγαζε μέχρι το 1975, τουλάχιστον, το σχολείο.
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τριών για το έργο που επιτέλεσε στο εν λόγω σχολείο, στο διάστημα 
της εκεί υπηρεσίας του. Ανάλογη σε περιεχόμενο επιστολή ουδέποτε 
είχε ώς τότε λάβη ο αποδέκτης της. Γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του 
Π. Γ. Ροντογιάννη, είμαστε βέβαιοι πως το περιεχόμενο της επιστολής 
αυτής πρέπει να του έδωσε μεγάλη ικανοποίηση. Να τι αναφέρει ο 
ίδιος σχετικώς: «[...] Στη Νέα Φιλαδέλφεια οι γονείς και οι κηδεμόνες 
με τίμησαν με ψήφισμα τιμητικό, πρωτοφανές, ίσως, για τη θερμότητα 
και τον παλμό, που έδειχνε την αγάπη μαθητριών και γονέων προς το 
Γυμνασιάρχη».678 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής: 

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ημετέρου Συλλόγου, κατόπιν της 
αιφνιδίας μεταθέσεώς Σας, ικανοποιούν και ομόθυμον επιθυμίαν 
των υπεροκτακοσίων μελών του, συνήλθεν εις συνεδρίαν, επί τω 
σκοπώ όπως συντάξη και απευθύνη προς Υμάς την παρούσαν 
επιστολήν, ίνα εκφράση, αφ’ ενός μεν τας απείρους ευχαριστίας 
και την ευγνωμοσύνην του, διά τας υφ’ Υμών προσφερθείσας εις 
το Γυμνάσιόν μας υπηρεσίας, αφ’ ετέρου δε και την βαθυτάτην 
λύπην ημών, διά την εκ τούτου αιφνιδίως γενομένην μετάθεσίν 
Σας. Κατά την τελευταίαν τριετίαν, το Γυμνάσιόν μας ηυτύχησε 
να ποδηγετηθή υπό Εκπαιδευτικού με ολοκληρωμένην προσωπι
κότητα, βαθείαν μόρφωσιν, αρίστην επιστημονικήν κατάρτισιν, 
ενδελεχή γνώσιν των παιδαγωγικών προβλημάτων και γενικώτε
ρον διαθέτοντος πλήρη πνευματικόν εξοπλισμόν. Κατωρθώσατε 
να αποσπάσητε, πλην της βαθείας εκτιμήσεως απάσης της κοινω
νίας της Νέας Φιλαδελφείας και τον απόλυτον σεβασμόν και πλή
ρη εμπιστοσύνην των Μαθητριών Σας, απαραίτητον προϋπόθεσιν 
διά την επιτυχίαν των σκοπών της αγωγής και του παιδευτικού 
εν γένει έργου Σας. Τα ψυχικά και πνευματικά Υμών προσόντα, 
η προσήνεια, η ευγένεια των τρόπων, το άψογον ήθος, το διοι
κητικόν τακτ, το πατρικόν ενδιαφέρον και η στοργή προς τας 
μαθητρίας, κατέκτησαν την μαθητικήν ψυχήν και απετέλεσαν το 
καρποφόρον υπόβαθρον μιας ολοκληρωμένης και άκρως αποδο
τικής προσπαθείας. Σεις ο ίδιος, με την άψογον συμπεριφοράν 
Σας ως ατόμου, οικογενειάρχου και διδασκάλου, παρείχατε το 
ιδεώδες πρότυπον προς μίμησιν. Μας εδώσατε την ψυχήν Σας. 
Κατεκτήσατε όμως τας ψυχάς μας και ιδιαιτέρως τας ψυχάς των 

678.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 153.
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παιδιών μας, διότι ήτο εύλογον, το παράδειγμά Σας να εύρη πρό
σφορον έδαφος και πρόθυμον ανταπόκρισιν. Θα αποτελέση ίσως 
ανεπανάληπτον επίτευγμα η εν τω Γυμνασίω μας, επί μιαν τριετίαν 
εύρυθμος, δραστηρία και αποδοτικωτάτη πνευματική εργασία, 
χωρίς ποτέ να προσφύγετε εις την επιβολήν ουδέ της ελαχίστης 
ποινής. Εμπεδώσατε την ενσυνείδητον υπακοήν των μαθητριών 
και εκαλλιεργήσατε και αναπτύξατε την αυτοβούλως και εκ του 
παραδείγματος εκκινούσαν ευγενή μίμησιν. Υπήρξαν ως εκ τού
του αυθόρμητοι, ειλικρινείς και πηγαίαι αι συγκινητικαί εκδηλώ
σεις των παιδιών κατά την αποχώρησίν Σας εκ του Γυμνασίου 
μας. Συνακόλουθοι προς τας εκδηλώσεις αυτάς των παιδιών μας, 
εκφράζοντες προς Υμάς Κύριε Γυμνασιάρχα την άπειρον ευγνω
μοσύνην και βαθυτάτην ημών εκτίμησιν και τας ολοθέρμους ευχάς 
μας διά την υγείαν και ευτυχίαν Υμών και της οικογενείας Σας, 
παρακαλούμεν δεχθήτε και τας θερμοτάτας ευχαριστίας απάντων 
των Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητριών του Γυμνασίου μας δι’ 
όσα αόκνως και φιλοτίμως, χάριν των παιδιών μας επετελέσατε.679

Παρ’ ότι δε από τον Οκτώβριο του 1968 ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν εί-
ναι πια προϊστάμενος στο Γυμνάσιο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας, εντού-
τοις είναι προσκεκλημένος στις γιορτές των Χριστουγέννων, που οργα-
νώθηκαν εκεί, και όπου απόλαυσε εξαιρετικής υποδοχής (Εικ. 157-158).

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό680 συνέβη την ίδια περίπου περίο-
δο που ο Π. Γ. Ροντογιάννης γίνεται αποδέκτης της παραπάνω επιστο-
λής. Το περιστατικό τονίζει και αυτό τη μοναδική αποδοχή και εκτίμη-
ση που ο ίδιος έχαιρε στην κοινωνία της Νέας Φιλαδελφείας. Συγκεκρι-
μένα, περί την 9η βραδινή ο Π. Γ. Ροντογιάννης δέχθηκε τηλεφώνημα 
στο σπίτι του στο Χαλάνδρι από τον τότε αντιπρόεδρο της «Εθνικής» 
κυβερνήσεως Στυλιανό Παττακό, ο οποίος του ζήτησε να αναλάβη δή-
μαρχος Νέας Φιλαδελφείας! Αυτό είχαν, προφανώς, ζητήσει από την 
τότε κυβέρνηση κοινωνικοί φορείς του προαστίου αυτού. Τον αρχικό 

679.  Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητριών Γυμνασίου Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας Δ. Σπυ-
ρόπουλος και Κ. Ψυχάρης, αντίστοιχα. Κοινοποιούν δε το περιεχόμενό της στο Υπουρ-
γείο Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσιν Μέσης Εκπαιδεύσεως, στο Κεντρικό Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (ΚΥΣΔΕ) και στον γενικό επιθεωρητή της Α΄ Πε-
ριφερείας Μέσης Εκπαιδεύσεως.

680.  Ο γράφων ήταν παρών στο συμβάν.
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Εικ. 157-158. Χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις το 1968 στο Γυ-
μνάσιο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας. Ο παρευρεθείς προσκεκλημένος Π. Γ. 
Ροντογιάννης έτυχε θερμής υποδοχής από τη γυμνασιακή κοινότητα του Γυ-
μνασίου αυτού. Δίπλα του η συμφοιτήτριά του, εξαίρετος φιλόλογος, Νότα 
Παπαϊωάννου, που τον διαδέχθηκε στη διοίκηση του σχολείου.

1. Prol_Kef.1-6.indd   371 18/4/2021   1:11:50 μμ



372 Κεφάλαιο 4  Η πορεία του στην εκπαίδευση (1939-1975)

αιφνιδιασμό του Π. Γ. Ροντογιάννη διαδέχθηκε η ψύχραιμη σκέψη· η 
κατάλληλη απάντησή του έδωσε στη στιγμή λύση στο αναπάντεχο πρό-
βλημα. Αντέτεινε στον Παττακό πως η εκτίμηση και τα εξαιρετικά αι-
σθήματα των κατοίκων της περιοχής γι’ αυτόν απορρέουν αποκλειστι-
κώς από την εκπαιδευτική του και μόνο δράση. «Δάσκαλος είμαι και 
αυτό μόνο ξέρω να κάνω» είπε και ο συνομιλητής του με κατανόηση, 
αφού ζήτησε συγγνώμη για την ενόχληση, τον καληνύχτισε.

Η περίοδος 1968-75, της γυμνασιαρχίας του στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρ-
ρένων Αθηνών, έχει για τον Π. Γ. Ροντογιάννη ιδιαίτερη σημασία, αφού 
συνιστά το τέλος της πορείας του στην εκπαίδευση. Την περίοδο αυτή 
συντάσσει μεθοδικά, ως προϊστάμενος, κάθε μήνα χωριστά εκθέσεις681 
για τη λειτουργία του σχολείου του και παράλληλα επιθεωρεί το υπ’ 
αυτόν διδακτικό προσωπικό στη διάρκεια της διδασκαλίας, προβαίνει 
σε συστάσεις προς αυτούς για βελτίωση της διδακτικής τους ικανότη-
τας, συντάσσει εκθέσεις ποιότητας του προσωπικού του, χωριστά για 
τον καθένα, και τους βαθμολογεί,682 ενώ παράλληλα διδάσκει.

Το σχολικό έτος 1968-69 αναλαμβάνει να διδάξη, από 13 Νοεμβρίου 
1968, μεταξύ άλλων, Αρχαία Ελληνικά στην ΣΤ΄ τάξη. Το 1ο τετράμηνο 
φέρεται να δίδαξε: τον Νοέμβριο συνολικώς 22 ώρες (Αντιγόνη Σοφο-
κλέους 14, Ιλιάδος ραψωδία Ω 5, θεματογραφία 3), τον Δεκέμβριο 24 
ώρες (δράμα 15, Ιλιάδα 6 και θεματογραφία 3), τον Ιανουάριο του 
1969 συνολικά 29 ώρες (δράμα 19, Ιλιάδα 6 και θεματογραφία 4). 
Κατά θέμα προγραμμάτισε: α) από το δράμα την ερμηνεία των στίχων 
332-581 (249), 626-780 (154), 876-943 (68), 988-1114 (126), 1155-1191 
(36), 1261-1352 (91), και από την Ιλιάδα, ραψωδία Ω, τους στίχους 217-
269 (50), 275-321 (46), 467-608 (141), και β) την ανάγνωση από δόκι-
μη έμμετρη μετάφραση από το δράμα τους στίχους 582-625, 781-875, 
944-987, 1115-1150, 1192-1260, και από την Ιλιάδα τους υπόλοιπους 
στίχους της ραψωδίας Ω και ολόκληρες κάποιες άλλες ραψωδίες.

Στις 7 Ιουνίου 1969 ο Π. Γ. Ροντογιάννης πραγματοποίησε ομιλία στις 
εγκαταστάσεις του σχολείου αποχαιρετώντας και κατευοδώνοντας τους 

681.  Τα σχέδια των μηνιαίων αυτών εκθέσεων, αρχής γενομένης από Σεπτέμβριο 
1970 έως και τον Μάιο 1971, βρίσκονται στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη.

682.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη βρίσκονται μηνιαίες και οι ετήσιες εκθέσεις 
λειτουργίας του σχολείου του, πρακτικά των επιθεωρήσεων με τις εκάστοτε συστάσεις του, 
και εκθέσεις για καθένα από τους καθηγητές του χωριστά, στις οποίες αναγράφεται και η 
βαθμολογία σε κάθε μια από τις βασικές (5) ενότητες των κριτηρίων, με βάση την κλίμακα 
που ίσχυε μετά το 1970 (από το 0 έως 10) και η συνολική βαθμολογία ενός εκάστου.
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μαθητές του Γυμνασίου του με θέμα: «Η θάλασσα και η σημασία της 
από οικονομικής και υγιεινής απόψεως και από απόψεως εθνικής ασφα-
λείας». Λόγω της πρωτοτυπίας και του ενδιαφέροντος της προσεγγίσεως 
του εν λόγω θέματος παραθέτουμε εδώ τον παραινετικό αυτό λόγο, τον 
οποίο επιπλέον χαρακτηρίζει και η ποιητική διάθεση του ομιλητή: 

Τώρα που ήρθε το καλοκαίρι αισθανόμαστε καλύτερα πόση ακα
τανίκητη έλξη ασκεί επάνω μας η θάλασσα, και καταλαβαίνομε 
κάτι, που περισσότερο τώρα έχομε την ευκαιρία να συνειδητο
ποιήσωμε, πόσο δηλαδή εμείς οι Έλληνες αγαπούμε τη θάλασσα. 
Πόσο κοντά μας και δική μας τη νιώθομε, πόσο απαραίτητη για 
τη ζωή μας είναι.

Οι ακρογιαλιές μας πλημμυρίζουν τώρα από μικρούς και με
γάλους, η ευτυχία ξεδιπλώνει εκεί τις πολύχρωμες σημαίες της 
και το λευκό πανί της βάρκας, που φαίνεται στον ορίζοντα αναρ
ριπίζει τους πόθους και τα όνειρά μας. Πουθενά αλλού δεν αι
σθάνεται ο άνθρωπος τόσο κοντά στην ευτυχία, τόσο κοντά στην 
ελευθερία, τόσο κοντά στον εαυτό του και το συνάνθρωπό του, 
τόσο κοντά εις το Θεό και τη δύναμή Του, όσον όταν βρίσκεται 
ενώπιος ενωπίω με την απεραντοσύνη της θάλασσας. Στις ώρες 
της εξάρσεως και των υψηλών ανατάσεων τη θέλομε και την 
καταλαβαίνομε –Ωκεανό πατέρα– των χορών αθανάτων και έτσι 
καθώς «το στοιχείον αυτό ξαπλώνει κύματα άπειρα στη γη, με τα 
οποία την περιζώνει», βλέπομε σ’ αυτή τη δύναμη και το πάθος, 
την ουσία και το πνεύμα της ελευθερίας.

Στις ώρες πάλι του τρυφερού ενθουσιασμού απευθυνόμαστε οι 
Έλληνες προς τη θάλασσα, ωσάν προς κάτι ολότελα δικό μας μ’ 
ένα τόνο οικείο και τρυφερό, ωσάν προς την αδερφή της ψυχής μας. 

Θάλασσα καλή μου θάλασσα να πάμε
Και τέλος να μη βρίσκωμε μαζί

Να μας χτυπούν οι ακρογιαλιές και να γυρνάμε
Μες στα βαθιά τα πέλαγα πάλε μαζί.

Εδώ στην άκρη των ένδοξων αλίκτυπων βράχων της πατρίδος 
μας σε νυχτοήμερη αδιάκοπη επαφή με τη θάλασσα μερικές χιλιά
δες χρόνια τώρα εμάθαμε γι’ αυτήν πολλά κι απ’ αυτήν περισσό
τερα, πότε σαν έρημοι ναύτες «ιθύνοντες με μόχθους το σκάφος εν 
μέσω λαιλάπων κι εν μέσω θηρίων», πότε ως έμποροι εις συναλλα
γήν με τους μακρυνούς συνανθρώπους μας και κομισταί του πα
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τρικού μας ή του ξένου πλούτου από τα πέρατα ή ως τα πέρατα 
της οικουμένης, έχοντας όμως και πάντα κατά νουν το στίχο της 
Οδυσσείας «πολλών ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω». 

Για μας τους Έλληνες η θάλασσα είναι κοντά στ’ άλλα και 
πρώτα απ’ όλα ο ανοικτός ελεύθερος δρόμος, που χιλιάδες χρό
νια ακολουθεί η φυλή μας και το έθνος μας. Και η απασχόληση 
με τη θάλασσα, η οικειότητα με το κύμα είναι μέσα εις τις εθνι
κές μας παραδόσεις. Η θάλασσα δίνει στη λιτή χώρα μας τον 
πλούτο και την ευζωΐα, την υγεία του σώματος και της ψυχής, το 
ελεύθερο φρόνημα και τη ρομαντική διάθεση του λαού μας, αλλά 
και την αυτοπεποίθηση που σφυρηλατείται με το μόχθο και τον 
κίνδυνο. Όποιος έχει τη θάλασσα έχει τον κόσμο. Του Ποσειδώνα 

Εικ. 159. 18.3.1969 Ο Π. Γ. Ροντογιάννης συνοδεύει μαθητές της ΣΤ΄ τάξεως 
του ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών σε εκδρομή στις Πλαταιές. Συχνά ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης συνόδευε μαθητές του σε ιστορικά ενδιαφέροντες τόπους, 
όπου κατά κανόνα τους ξεναγούσε. Αυτούς τους αποφοιτούντες σε λίγο 
καιρό μαθητές θα κατευοδώση σύντομα ο ίδιος. 
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η τρίαινα είναι παντοδύναμη και κάνει «μέγα το της θαλάσσης 
κράτος», για τη ζωή και την ασφάλεια του έθνους μας.

Με τα ολίγα αυτά λόγια σήμερα, που τελειώνουν τα μαθήμα
τα και για πολλούς από σας αρχίζουν οι προσανατολισμοί μέσα 
εις το δύσκολο πέλαγο της ζωής, θέλησα να σας υπενθυμίσω τη 
θάλασσα και να βοηθήσω τον προσανατολισμό σας και σας εύχο
μαι μαζί με όλους τους καθηγητές σας καλό ταξίδι.

Το 1969 ορίζεται683 από τον γενικό επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύ σεως 
της Α΄ Περιφερείας αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Σχολικού 
Θεάματος για το έτος αυτό και τον Νοέμβριο του ιδίου έτους ομιλεί σε 
συνάντηση εκπαιδευτικών (φιλολόγων) στην Αθήνα (15-17 Νοεμβρίου 
1969).684 Θέμα της ομιλίας του: «Περί της σχολικής εκθέσεως». O Π. Γ. 
Ροντογιάννης, βασιζόμενος στην προσωπική του πείρα, αναφέρεται στο 
οξύτατο και ολοένα εντεινόμενο πρόβλημα των μαθητών να εκφράζουν 
λογικώς και φραστικώς τις σκέψεις τους, που φθάνει σε εξοργιστικό 
ακόμη βαθμό. Κυρίαρχα στην έκφρασή τους στοιχεία είναι ο «βερμπα-
λισμός», η αερολογία και η κενολογία, που σε συνδυασμό με τη φοβε-
ρή ασυνταξία, κάνουν το γραπτό ακατανόητο. Προτείνει δε για την 
αντι μετώπιση του προβλήματος αυτού συγκεκριμένα μέτρα. Λόγω του 
ση μαντικού για την εκπαίδευση ενδιαφέροντος του εν λόγω θέματος 
πα ραθέτουμε εδώ αυτούσιο το ανέκδοτο κείμενο της ομιλίας αυτής:

Εισηγούμενος κατά την σημερινήν συνεδρίαν ούτε περί της σημα
σία ς του μαθήματος των Εκθέσεων πρόκειται ιδιαιτέρως να ομιλή
σω, ούτε νέας θεωρίας περί του καλυτέρου τρόπου διδασκαλίας 
αυτού του μαθήματος πρόκειται να αναπτύξω. Πολύ περισσότε
ρον να προσφέρω οδηγόν εκθέσεων. Απλώς θα κάμω, και πολύ 
προχείρως μάλιστα, μερικάς παρατηρήσεις επί του μαθήματος 
αυτού επί τη βάσει της προσωπικής μου πείρας, και θα εκθέσω 
ολίγας σκέψεις μου, διά να υπάρξουν ως αφετηρία μιας συζη
τήσεως, από την οποίαν είναι πιθανότατον να προκύψη κάποια 
ωφέλεια διά τους μαθητάς των σχολείων μας. Διότι, αν μη τι άλλο 
καλύτερον, αι σκέψεις μας μεταφερόμεναι εις το σχολείον θα 
συντελέσουν να δοθή περισσοτέρα προσοχή εις το πρόβλημα του 
μαθήματος της εκθέσεως, το οποίον, εκ προοιμίου το λέγω, είναι 
οξύτατον και θα πρέπη να απασχολήση και να απασχολή όλους 

683.  Πράξη 66/20.9.1969.
684.  Δεν γνωρίζουμε άλλες λεπτομέρειες για τη συνάντηση αυτή.
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τους διδάσκοντας και όχι μόνον τους φιλολόγους. Τους τελευταίους 
βεβαίως περισσότερον.

1. Ομιλών περί εκθέσεως έχω εις τον νουν μου την προσπά
θειαν του μαθητού (όπως και κάθε ανθρώπου, φυσικά) να διατυ
πώνη, κατά τρόπον λογικώς και φραστικώς ορθόν και ικανοποι
ητικόν διά την συνεννόησιν, τα διανοήματά του επί ζητήματος ή 
θέματος, περί του οποίου είναι υποχρεωμένος ή επιθυμεί να κάμη 
ανακοίνωσιν εις συνάνθρωπόν του, μετά του οποίου ευρίσκεται 
εις σχέσιν συνεργασίας.

2. Δεν σκέπτομαι τον έντεχνον λόγον, αλλά τον ορθόν.
3. Δεν σκέπτομαι ιδιαιτέρως, πώς θα γίνουν οι μαθηταί ικα

νοί να γράψουν μίαν καλήν «Έκθεσιν» διά να επιτύχουν εις μίαν 
Ανωτάτην Σχολήν. Τούτο, νομίζω, θα περιώριζε πολύ την σημασί
αν του σχολείου και θα το υπεβίβαζεν εις την στάθμην των κοινών 
φροντιστηρίων. Δεν σκέπτομαι τόσον τας 10 ή 12 χιλιάδας των 
τελειοφοίτων, οι οποίοι θα είναι ολίγον μετά την έξοδόν των από 
το Γυμνάσιον φοιτηταί και μετά τινα έτη επιστήμονες, όσον τας 
πολύ περισσοτέρας χιλιάδας των άλλων μαθητών, οι οποίοι δεν 
θα τελειώσουν διά τον ένα ή τον άλλον λόγον το Γυμνάσιον, ή θα 
τελειώσουν μεν το σχολείον Μ. Εκπαιδεύσεως, αλλά θα μείνουν 
έξω από τας Ανωτάτας Σχολάς, και θα αντιμετωπίσουν το πρό
βλημα της ζωής με άλλας απασχολήσεις: αυτούς, οι οποίοι θα 
γί νουν μικρότεροι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίαι, 
επαγγελματίαι, ειδικευμένοι τεχνίτες ή εργάται επιχειρήσεων ή 
ερ γοστασίων, κ.λ.π., και θα φέρουν επί των ώμων των το μέγα 
βάρος της καθημερινής κοινωνικής συναλλαγής, και συν τω χρόνω 
θα αποτελέσουν την μεγάλην, ως λέγομεν, «μάζαν» του αστικού 
μας πληθυσμού αυτούς οι οποίοι, λόγω του όγκου των, δίδουν 
την φυσιογνωμίαν, την οποίαν έχει μία κοινωνία. Διότι δεν είναι 
βεβαίως αι ολίγαι, σχετικώς με τον πληθυσμόν μιας χώρας, χιλιά
δες των επιστημόνων, αλλά τα εκατομμύρια των άλλων ανθρώ
πων, που δίδουν την μορφήν και την φυσιογνωμίαν –πολιτισμένην 
ή όχι, υπανάπτυκτον ή ανεπτυγμένην–, εις μίαν κοινωνίαν.

Εκτός τούτου σκέπτομαι και ότι αι ολίγαι χιλιάδες των ιδιαιτέ
ρως ίσως ευφυών ή και ιδιοφυών μαθητών, οι οποίοι εισέρχονται 
εις τας Ανωτάτας Σχολάς, μας έχουν ολιγωτέραν ανάγκην, διότι 
η φύσις εφρόντισεν ήδη δι’ αυτούς. Εις το κάτωκάτω αι ιδιοφυΐαι 
προηγήθησαν των παιδαγωγικών μεθόδων και των διδασκάλων.

4. Όπως όλοι, πιθανώτατα, οι φιλόλογοι, αντιμετώπισα, και 
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όσο περνά ο καιρός αντιμετωπίζω ολοέν και οξύτερον, το πρόβλη
μα της αδυναμίας των περισσοτέρων μαθητών να εκφράσουν λο
γικώς και φραστικώς ορθώς τας σκέψεις των, τόσον προφορικώς 
όσον και γραπτώς. Προπάντων όμως γραπτώς. Πολλάς φοράς το 
φαινόμενον παρουσιάζεται με μορφήν εξοργιστικήν. Όσον λοιπόν 
η αδυναμία αυτή των μαθητών παρουσιάζεται μεγαλυτέρα, τόσον 
περισσότερον με απασχολεί και τόσον περισσότερον αισθάνομαι 
την ανάγκην να συζητήσω το θέμα, το οποίον έγινε οξύτατον πρό
βλημα. Διότι αισθάνομαι ότι το περί ου ο λόγος πρόβλημα, οπωσδή
ποτε και αν αντιμετωπισθή, θέλει συνεργασίαν. Δεν είναι υπόθεσις 
ενός. Είναι η φύσις του προβλήματος τοιαύτη. Διότι η γλώσσα των 
ανθρώπων είναι δημιούργημα της συνεργασίας χιλιάδων ή και εκα
τομμυρίων ανθρώπων επί μακρόν μάλιστα χρονικόν διάστημα. Και 
η γλωσσική κατάρτισις ωσαύτως ενός ανθρώπου, εν προκειμένω 
ενός μαθητού, δεν δύναται να είναι έργον ενός ή ολίγων, ή ολι
γοχρονίου προσπαθείας. Αρχίζει από το σπίτι, συνεχίζεται εις τον 
δρόμον και ολοκληρούται, υποτίθεται, εις το σχολείον. Παρ’ ημίν 
εις το σχολείον της Μ. Εκπαιδεύσεως, όπου θα πρέπη να αποτελή, 
ως προείπον, μέλημα των διδασκόντων. Διά τούτο εις τα σχολεία 
της Μ. Εκπαιδεύσεως και οι διδάσκοντες τας θετικάς επιστήμας, 
ή άλλον κλάδον γνώσεων, δεν πρέπει να αποβλέπουν μόνον εις το 
περιεχόμενον του λόγου των μαθητών, εις την ύλην, αλλά και εις 
αυτόν τούτον τον λόγον: εις ορθοέπειαν και την ορθήν γραπτήν και 
προφορικήν έκφρασιν των μαθητών, πρέπει να καθοδηγούν αυτούς 
και εις τούτο, και να επιμένουν. Είναι μία κοινοτάτη και πολύ γνω
στή παρατήρησις, η οποία όμως συχνότατα λησμονείται.

5. Το κοινότερον σφάλμα, το οποίον προσωπικώς παρατηρώ 
εις τας εκθέσεις των μαθητών μου είναι ο «βερμπαλισμός», η 
αε ρολογία και η κενολογία. Η κοινώς, αλλά και παραστατικώς 
λε γομένη «μπουρδολογία». Βασίμως υποθέτω ότι αυτό είναι μία 
γε νική παρατήρησις. Επρόσεξα εξ άλλου ότι η τάσις αυτή είναι 
γνώ ρισμα συνηθέστερον των αδυνατώτερων μαθητών. Εις τους 
καλυτέρους μαθητάς και αν υπάρχη, απαμβλύνεται από το σχε
τικώς καλόν και μεστόν ενίοτε περιεχόμενον της εκθέσεως.

Αχ, ο «βερμπαλισμός». Δεν είναι μόνον το κοινότερον, αλλά εί
ναι νομίζω και το μεγαλύτερον σφάλμα των εκθέσεων, ή χειροτέρα 
κακοποίησις του λόγου. Διότι μετ’ αυτού συνυπάρχει ως αποτέλε
σμα η φοβερά ασυνταξία, η οποία καθιστά πολλάς φοράς το γρα
πτόν ακατανόητον. Θα σταθώ λοιπόν και θα επιμείνω επί του ζη
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τήματος. Έκαμα μιαν σκέψιν. Είναι κοινοτάτη και αυτή όπως όλα 
όσα είπον και θα είπω. Εις το σπίτι, εις την αγοράν, εις τας συναλ
λαγάς παντός τύπου, εις τας συζητήσεις στο δρόμο, στο σπίτι η αε
ρολογία αυτή δεν συναντάται. Δεν ακούεται. Δεν γράφεται. Κανείς 
δεν εκφράζεται γραπτώς κατά τρόπον με τον οποίον εκφράζονται 
εις τας εκθέσεις των οι μαθηταί, πλην των αθλητικών εφημερίδων, 
τας οποίας οι μαθηταί μας απλήστως αναγιγνώσκουν, και εις τας 
οποίας διά μιας καταπλησσούσης «μπουρδολογίας» φαιδρά και 
ασήμαντα εις την ουσίαν γεγονότα παρουσιάζονται ως συνταρα
κτικά και κοσμοϊστορικά. Θεωρούμεν αναμφισβήτητον ότι το μέρος 
αυτό του τύπου ευθύνεται διά την αερολογίαν των γραπτών των 
μαθητών. Αλλά δεν είναι εις το χέρι μας να αλλάξωμεν τα πράγμα
τα. Αφ’ ετέρου όμως νομίζομεν ότι είναι και η μοναδική αιτία της 
καταστάσεως. Νομίζομεν ότι για την αερολογίαν ευθύνεται αρκετά 
ή/και πάρα πολύ και το σχολείον, διότι από τας πρώτας ακόμη 
τάξεις του Δημοτικού ενισχύει την αερολογίαν. Πώς γίνεται τούτο;

α) Οι διδάσκαλοι και οι φιλόλογοι καθηγηταί εκ του βιβλίου των 
Νέων Ελληνικών Αναγνωσμάτων διδάσκομεν συνήθως ή και επιμένο
μεν συνήθως εις τα λογοτεχνήματα, που περιέχει το Ανα γνωστικόν, 
και υπογραμμίζομεν ιδιαιτέρως, ενίοτε και καθ’ υπερ βολήν, τα 
λεγόμενα Καλολογικά στοιχεία. Μολονότι πλην ελαχίστων εξαι
ρέσεων πρόκειται για ασήμαντα άχυρα, τα οποία προσπαθήσαμε 
να παρουσιάσωμε ως αριστουργήματα, επηρεασμένοι και οι ίδιοι 
από το γεγονός ότι μπήκαν κατ’ επιλογήν σ’ ένα βιβλίο ή κάποτε 
και από την υπογραφήν του συγγραφέως σάμπως εις το αλάτι 
να μην υπάρχουν και άχυρα. Οι μαθηταί συχνά υπογραμμίζουν ή 
και αντιγράφουν τα ωραιότερα (υποτίθεται) φραστικώς τμήματα 
του κειμένου και κάποτε τα αποστηθίζουν, διά να πλουτίσουν το 
λεξιλόγιόν των και το φραστικόν των. Καλόν, βεβαίως, τούτο, 
αλλ’ η αερολογία προετοιμάζεται.

β) Εις το μάθημα των εκθέσεων προβάλλομεν εις τους μαθη
τάς ως υποδειγματικάς και αξίας αναγνώσεως εις την τάξιν τας 
εκθέσεις εκείνας, εις τας οποίας η ωραιολογία είναι το κύριον 
γνώρισμα. Αλλ’ αυτή η ωραιολογία σχεδόν πάντοτε είναι απότο
κος μιας φυσικής ευκολίας εις την έκφρασιν, την οποίαν διαθέτουν 
ολίγοι βεβαίως μαθηταί, και την οποίαν δεν έχουν οι περισσότε
ροι, οι οποίοι όμως έχουν και φιλοτιμίαν και φιλοδο ξίαν. Προσπα
θούν, λοιπόν, και αυτοί να ωραιολογήσουν κατά τα προσφερό
μενα υποδείγματα. Αλλά πάσχουν το της καμήλου του μύθου, η 
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οποία ήθελε να μιμηθή την χορευτικήν επιδεξιότητα της μαϊμούς. 
Εις την περίπτωσιν αυτήν η «ωραιολογία» γίνεται «αερολογία» 
με όλα τα συνεπόμενα μέχρι γελοιοποιήσεως του λόγου. Διότι η 
ωραιολογία έχει κάτι κοινόν με την κενολογίαν: και η μία και η 
άλλη έχουν ανάγκην λέξεων και πάλιν λέξεων. Και αυταί εκχέο
νται εκ της χειρός του γράφοντος μαθητού σωρηδόν και φύρδην 
μίγδην επί του χάρτου, διά να προκαλέσουν τον θόρυβον του 
κενού δοχείου, με συνέπειαν την αφόρητον ακυριολεξίαν –ο μαθη
τής σκορπά εις το κείμενόν του λέξεις, αι οποίαι τον έχουν κατά 
καιρούς εντυπωσιάσει, αλλά των οποίων δεν συνέλαβεν ακριβώς 
το νόημα– και προ πάντων την ασυνταξίαν: το φοβερόν και τρα
γικόν –επιτρέψατέ μου την υπερβολήν– ελάττωμα των γραπτών 
των μαθητών. Διότι εις τα κείμενα αυτά αι λέξεις και φράσεις 
συστρέφονται και μετεωρίζονται και γρονθοκοπούνται, χωρίς να 
κατορθώνουν να δώσουν εις τον λόγον ένα συγκεκριμένον νόημα, 
να πλάσουν μορφήν λογικήν. Και έχομεν ούτω πνευματικόν τόνον 
εξαμβλωματικόν. Δι’ αυτό εχαρακτήρισα το πράγμα ως τραγικόν 
και ωμίλησα και περί γελοιοποιήσεως του λόγου.

Αναγιγνώσκων ο διορθωτής αυτά τα γραπτά, αισθάνεται συ
χνά ζάλην περιδινούμενος και εις το τέλος πάσχει το του Σωκρά
τους «επιλανθάνεται εαυτού» και δεν γνωρίζει «που γης κείται».

Μέσα εις αυτόν τον κυκεώνα των λέξεων δεν υπάρχει ούτε 
αρ χή ούτε τέλος. Δι’ αυτό και ο μαθητής δεν θέτει σημεία στίξεως 
ή σημειώνει όπου τύχει και μόνον επειδή ξεύρει ότι κάπου πρέπει 
να υπάρχη τελεία ή κόμμα. Αι ανορθογραφίαι είναι πάντοτε σχε
τικώς ολίγαι. Διά την θλιβεράν αυτήν κατάστασιν είναι υπεύθυνα 
και τα διάφορα φροντιστήρια. Και τα άλλα, αλλά προ πάντων 
των ξένων γλωσσών με την σύγχυσιν, την οποίαν προκαλούν εις 
το γλωσσικόν αίσθημα των μαθητών. 

γ) Ο «βερμπαλισμός» είναι μία παράδοσις πολυχρόνιος, της 
οποίας αι αρχαί πιθανώτατα φθάνουν ως τας αρχάς του νεωτέρου 
ελληνικού σχολείου, αι οποίαι συμπίπτουν με την ακμήν του ρο
μαντισμού και την πολυλογίαν. Την εποχήν ακριβώς αυτήν η λογο
τεχνία είναι εις την κορυφήν του κοινού ενδιαφέροντος και εις την 
αναγενωμένην Πατρίδα μας φιλοδοξούμεν να δώσωμεν ταχέως εις 
τον κόσμον Πλάτωνας και Ομήρους. Ούτω συνειδητώς ή ασυνειδή
τως το σχολείον εκλαμβάνεται ως εκκολαπτήριον λογοτεχνών. Και 
ο διδάσκαλος πρέπει να βοηθήση να εμφανισθούν οι νέοι μεγάλοι 
ποιηταί και πεζογράφοι. Οι πνευματικοί ήρωες της εποχής. Παλαι
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ότερον όμως ο «βερμπαλισμός» δεν είχε τα σημερινά συμπαρο
μαρτούντα. Διότι παλαιότερον κάτι επετυγχάνετο σχετικώς με την 
γλωσσικήν κατάρτισιν των μαθητών, η οποία άλλως τε απετέλει 
και το κύριον μάθημα του σχολείου, ενώ είχε καί τινα ηθικήν δικαί
ωσιν. Εις τας ημέρας μας όμως δεν έχει. Διότι σήμερον, δεν είναι 
ο λογοτέχνης προς τον οποίον προσβλέπει η εποχή μας, ο ήρωας 
της εποχής μας, αλλ’ ο επιστήμων, και αν θέλετε, και ο πρακτικός 
άνθρωπος με τας λογικάς ενεργείας και αντιδράσεις του, την νοι
κοκυρευμένην δραστηριότητα, την εκ της τεχνικής επιβαλλομένην. 
Συνεπώς ο λόγος ο οποίος πρέπει να κριθή, ως ικανός να εξυ
πηρετήση τους σκοπούς συγχρόνου σχολείου, και του συγχρόνου 
ανθρώπου, δεν είναι ο πομπώδης και κενός λόγος ή καν ο λογοτε
χνικός, αλλ’ ο ακριβής, λιτός και μεστός λόγος της επιστήμης, του 
τέκνου της λογικής, την οποίαν η «μπουρδολογία» ξεχαρβαλώνει 
–επιτρέψατέ μου τας λέξεις– με επιπτώσεις και εις την πρακτικήν 
ζωήν, διότι δυσκολεύει όλας τας λογικάς ενεργείας. Είναι άδικον 
και πηγαίνομεν μακρυά αν συσχετίσωμεν την «μπουρδολογίαν» 
μερίδος της συγχρόνου ποιήσεως και ζωγραφικής και της «μοντέρ
νας μουσικής», με το ξεχαρβάλωμα της λογικής των ποικιλώνυμων 
αντικοινωνικών στοιχείων των αδιαφόρων ή και αντιθέτως ενεργού
ντων προς πάσαν σύμφωνον με την κοινήν λογικήν και κοινωνικήν 
ανάγκην των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. 

δ) Αλλ’ ο «βερμπαλισμός» των μαθητικών εκθέσεων δεν είναι 
βεβαίως άσχετος και με το διδόμενον προς ανάπτυξιν θέμα.

Αν σκοπός της λεγομένης Εκθέσεως Ιδεών είναι να ασκηθή ο 
μαθητής να εξωτερικεύη διά του γραπτού λόγου τας εννοίας, τας 
παραστάσεις, τα συναισθήματά του, εξυπακούεται ότι ο μαθητής 
πρέπει να έχη παραστάσεις και εννοίας, αι οποίαι να σχετίζωνται 
με το θέμα της εκθέσεως. Εν εναντία περιπτώσει, τι είναι αυτό 
το οποίον θα συνθέση ο μαθητής εις την συνείδησίν του και θα 
εκθέση εν συνεχεία εις το γραπτόν του; Και ως γνωστόν κατά 
την έκθεσιν τίθεται εις κίνησιν και η φαντασία του μαθητού. Αλλ’ 
όταν αύτη δεν έχη το απαραίτητον πρώτον υλικόν διά να συνθέση 
και συνδυάση, είναι επόμενον να «ουριοδρομή εις το κενόν» κατά 
χαρακτηριστικήν έκφρασιν γνωστού κριτικού, η οποία ευρίσκεται 
εις τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα της ΣΤ΄ τάξεως του Γυμνασίου.

Τα θέματα συνεπώς των εκθέσεων δεν πρέπει να είναι άσχετα 
με την εμπειρίαν των μαθητών, η οποία πάλιν δεν σχετίζεται μό
νον με την ηλικίαν των, αλλά και με το οικογενειακόν περιβάλλον 
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και τον τόπον εις τον οποίον ζουν ή από τον οποίον προέρχονται. 
Δεν πρέπει ακόμη τα θέματα να είναι άσχετα και με τα γενικά εν
διαφέροντα των εποχών και των τόπων. Από της πλευράς αυτής 
το ζήτημα των εκθέσεων θα πρέπη ίσως να αποτελέση αντικεί
μενον υπευθυνωτέρων συζητήσεων υπευθυνωτέρων παραγόντων. 
Θίγω απλώς έν άκρον του ζητήματος. Αι παροιμίαι και τα γνωμι
κά παρουσιάζουν όντως ενδιαφέρον εις τους μαθητάς σήμερον; 
Μήπως αυτά κατ’ εξοχήν εκ των θεμάτων των εκθέσεων είναι που 
προκαλούν το «ουριοδρόμισμα εις το κενόν»; Επιδέχονται πάντα 
ανάπτυξιν; Υπάρχουν επίσης και άλλα θέματα, τα οποία ως εκ 
της φύσεώς των ή και της συνηθείας μας παρουσιάζονται πρό
σφορα διά τον ρητορικόν λόγον, ο οποίος όμως ουχί σπανίως και 
εις χείρας ωρίμων ακόμη εκφυλίζεται εις «βερμπαλισμόν». Σκέ
πτομαι, μήπως και ημείς με τον τρόπον με τον οποίον κάμνομεν 
ενίοτε τας ομιλίας μας προς τους μαθητάς δίδομεν εις αυτούς 
ένα όχι καλόν μάθημα τρόπου εκφράσεως. Διότι οι μαθηταί μη 
δυνάμενοι να κάμουν διάκρισιν μιμούνται το ρητορικόν μας ύφος 
και διά θέματα, εις τα οποία το τοιούτον ύφος δεν αρμόζει.

ε) Αλλ’ ο «βερμπαλισμός» ουχί σπανίως αποτελεί και μίαν 
συνειδητήν απόπειραν απάτης εκ μέρους του μαθητού. Έχων ού
τος άγνοιαν του θέματος, το οποίον επεξεργάζεται ή ων λόγω της 
αμελείας του γενικώς αμόρφωτος, ζητεί να συγκαλύψη το κενόν 
του περιεχομένου και την άγνοιαν διά της στομφολογίας και τού
το δυστυχώς συμβαίνει ως γνωστόν όχι μόνον με τους μαθητάς.

Κατά την διόρθωσιν των γραπτών δοκιμίων της Ιστορίας κατά 
τας εισαγωγικάς εξετάσεις των Ανωτάτων Σχολών βλέπαμε ότι 
όσοι δεν ενεθυμούντο τα περιστατικά της βασιλείας του Ηρακλείου 
αερολογούσαν με όλας τας συνεπείας, ρητορεύοντες περί του 
κατορθώματος του Σεργίου, όστις διά του Εθνικού Ύμνου (sic) 
κα τώρθωσε να αποκρούση τους Άραβας (sic). Όσοι ενεθυμούντο 
τα γεγονότα τα έγραφαν με τρόπον λιτόν, ακριβή και ορθόν.

Οπωσδήποτε, αν είναι ορθόν ότι ο «βερμπαλισμός» είναι η 
κυ ριωτάτη αιτία της απαραδέκτου μορφής των γραπτών πάρα 
πολ λών μαθητών, ίνα μη είπωμεν της πλειονότητος, θα εύρισκε 
δικαίωσιν το σύνθημα «κτυπάτε τον βερμπαλισμόν». Θα σώσωμεν 
την λογικήν. Είναι απαράδεκτον να είναι το σχολείον φυτώριον 
της «μπουρδολογίας».

6. Σκέπτομαι λοιπόν ότι πρέπει να στρέψωμεν τους μαθητάς 
εις την απλήν και λιτήν και σαφή έκφρασιν. Ότι υποδειγματικός 
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πρέπει να είναι ο λιτός, καθαρός και σαφής λόγος. Ότι αυτόν 
πρέπει να ζητώμεν από τους μαθητάς κατά την έκθεσιν και πάσαν 
άλλην ανατιθεμένην εις αυτούς γραπτήν εργασίαν: ότι ως υπο
δειγματικάς πρέπει να προβάλωμεν εις τους μαθητάς τας εκθέσεις 
με τον απλούν, καθαρόν και λιτόν λόγον. Αν θέλετε ακόμη και με 
τα ωραία γράμματα, τα σημεία στίξεως, τας παρα γράφους και 
την γενικώς ωραίαν εμφάνισιν. Διότι όλα αυτά υποβοηθούν εις 
την διαμόρφωσιν λογικής σκέψεως, και ωφελούν.

Τας εκθέσεις αυτάς ημπορούν να μιμηθούν ευκολώτερον και οι 
ολιγώτερον διά λογοτεχνικού ταλάντου πεπροικισμένοι μαθηταί, 
οι οποίοι γράφοντες δεν θα σκέπτωνται πλέον, πώς θα καταπλή
ξουν τον αναγνώστην, (ή θα σκεπάσουν την άγνοιά των) ή πώς 
θα ομοιάσουν με λογοτεχνίζοντα συμμαθητήν των, αλλά πώς θα 
εκφράσουν σαφέστερον την σκέψιν των. Πώς θα γράψουν όχι 
λόγια αλλά πράγματα. 

Δεν θα θέσωμεν, βεβαίως, υπό διωγμόν τας λογοτεχνικάς εκθέ
σεις. Θα τας χαιρώμεθα –διά λογαριασμόν ίσως των μαθητών που 
τας έγραψαν–, θα τας υπολογίζωμεν ως καλάς εκθέσεις άλλου 
είδους, αλλά δεν θα τας προβάλλωμεν ως υποδειγματικάς. Ίσως 
και καθόλου, διά να μην παρασύρωμεν. Είναι συζητήσιμον αυτό.

Επέμεινα τόσον πολύ επί του λεγομένου «βερμπαλισμού», 
διότι επαναλαμβάνω τον θεωρώ –δεν γνωρίζω αν δικαίως ή αδί
κως– ως την κυριωτάτην αιτίαν της κακοδαιμονίας εις τας εκθέ
σεις των μαθητών. Και διότι κατά συνέπειαν έχω την γνώμην, ότι, 
αν καταπολεμηθή ή περιορισθή, θα περιοριστούν και τα άλλα μετ’ 
αυτού και εξ αιτίας του συνυπάρχοντα κακά.

Και τώρα διά να τελειώνω, ας μου επιτραπή να προσθέσω 
μερικά πολύ γενικά γνωστά και ως συμπέρασμα.

Α) Τι έχει να γράψη ένας μαθητής εις μίαν έκθεσιν: 1. τας εν τυ
πώσεις του, ή τι ξαίρει, 2. τι σκέπτεται αυτός σχετικώς με το δο θέν 
θέμα και, αν το καλή ή το επιβάλη η περίπτωσις, 3. τα συναι
σθήματά του: όχι βεβαίως ξεχωριστά αυτά, αλλ’ ενδιαμέσως και 
όπου επιβάλλεται.

Β) Τι νομίζω ότι πρέπει να συμβουλεύωμεν: 1. λιτότητα εκφρά
σεως και σαφήνειαν, 2. μίαν απλουστάτην αρχιτεκτόνησιν του 
λόγου, τόσον ώστε να προτάσσεται ό,τι είναι φυσικώς ή λογικώς 
προηγούμενον, 3) καθαρά γράμματα, στίξιν, παραγράφους, 4) 
μίαν γενικώς περιποιημένην εμφάνισιν γραπτού.

Διά της ελαχιστοποιήσεως των προβλημάτων νομίζω ότι παίρ
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νουν θάρρος και οι πλέον αδύνατοι μαθηταί. Βεβαίως εις την έκθε
σιν τα καλά αποτελέσματα και η βελτίωσις έρχονται πολύ αργά. 
Δι’ αυτό και διά να τελεσφορήση οποιαδήποτε προσπάθεια πρέ
πει να αρχίζη από τας μικράς τάξεις.

Σκέπτομαι εν συνεχεία, ότι θα ήτο ωφέλιμον να εγίνετο μία, 
ας είπωμεν, εξόρμησις εις τα σχολεία μας με συνεδριάσεις των 
φιλολόγων με θέμα την έκθεσιν. Κατά τας συνεδριάσεις αυτάς 
να προτείνωνται πρακτικοί τρόποι βελτιώσεως της καταστάσεως 
δεδοκιμασμένοι και εξηγμένοι από την πείραν διδασκόντων. Κα
τόπιν να εφαρμόζωνται από όλους οι τρόποι, οι οποίοι ήθελον 
κριθή μάλλον εφαρμόσιμοι. Εν συνεχεία και μετά την πάροδον 
χρονικού διαστήματος το οποίον ήθελε κριθή αρκετόν διά την 
εξαγωγήν κάποιων θετικών συμπερασμάτων –ίσως μετά δίμηνον ή 
τρίμηνον– να επανέρχωνται οι διδάσκοντες εις το θέμα και εν νέα 
συνεδριάσει να κρίνουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών. Εκ 
δε των αποτελεσμάτων να κρίνωνται αι μέθοδοι.

Το 1970 ο Π. Γ. Ροντογιάννης ορίσθηκε685 με υπουργική απόφαση 
αναπληρωτής γενικού επιθεωρητού της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Μέσης Εκπαιδεύσεως και ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Ν. Σιώρης, με επιστολή του στις 3.11.1970, συγχαίρει τον γυμνα-
σιάρχη του ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών για την άριστη εμφάνιση 
του σχολείου κατά την παρέλαση της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.686 

685.  Βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 59182/22.5.1970 αποφάσεως του Υπουργείου Παι-
δείας.

686.  Για ιστορικούς λόγους παραθέτουμε το ακριβές περιεχόμενο των εκδηλώσεων, 
όπως το σχεδίασε για την περίσταση ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρρένων 
Αθηνών την 27η Οκτωβρίου 1969. Η τελετή περιελάμβανε τρία μέρη. «Μέρος Α΄: 1. Προ-
σευχή (χορωδία), 2. Πάτερ ημών..., 3. Έπαρσις σημαίας, 4. Τη υπερμάχω... (χορωδία), 5. 
Απολυτίκιον Αγίου Δημητρίου, Μέρος Β΄: H σημαία του Σχολείου μεταφέρεται υπό του 
κ. Γυμνασιάρχου και δύο καθηγητών παραστατών. 1. Ανάγνωσις εγκυκλίου Βασιλέως 
Γεωργίου Α΄: «Ελληνόπαιδες / Η κυανόλευκος αύτη Σημαία, την οποίαν επιστέφει ο 
Τίμιος Σταυρός, είναι το ιερόν σύμβολον της ημετέρας Πατρίδος. Τα Ελληνικά φρούρια, 
τα στρατιωτικά σώματα, τα πολεμικά σκάφη σκιαζόμενα υπό της Σημαίας εκπροσω-
πούσι την δύναμιν και το μεγαλείον του Έθνους. Ελληνόπαιδες / Προσατενίσατε την 
Ση μαίαν ευλαβώς, προσβλέψατε αυτήν μετ’ αγάπης και αφοσιώσεως. Υπό τας πτυχάς 
της ανδρούμενοι θα ομόσητε προς αυτήν τον όρκον του στρατιώτου, θα ορκισθήτε να 
μη εγκαταλείπετε ποτέ την Σημαίαν, αλλά να θυσιάζετε την ζωήν σας, προασπίζοντες 
αυ τήν. Από του νυν δε τασσόμενοι υπό τον Τίμιον Σταυρόν αυτής μεριμνήσατε, όπως 
διά της ευπειθείας, διά της επιμελείας, διά της καθόλου αρετής υμών αναδειχθείτε 
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Στο σχολείο ο Π. Γ. Ροντογιάννης εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας 
αυτής (Εικ. 160), ο οποίος καταχωρίζεται στο Παράρτημα.

Τη χρονιά αυτή δημοσιεύεται στα Επτανησιακά Φύλλα ανακοίνωση 
του Π. Γ. Ροντογιάννη με τίτλο «Η διαθήκη του Παναγιώτη Δοξαρά».687

Το 1971 διορίζεται688 από τον μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης Νι-
κηφόρο μέλος της Επιτροπής Ανοικοδομήσεως του ναού των Εισοδίων 
της Θεοτόκου Τσουκαλάδων (Παναγίας).

Στο πλαίσιο των διαφόρων εορταστικών εκδηλώσεων του 1971 για 
την εκατονπεντηκονταετηρίδα της Εθνικής Παλιγγενεσίας, οι οποίες 

άξια τέκνα της Πατρίδος και μέλλοντες φρουροί της τιμής και της δόξης του Ελληνικού 
Έθνους. Ζήτω το Έθνος», 2. Ανάγνωσις πρακτικού ορισμού σημαιοφόρου, παραστατών, 
3. Παράδοσις Σημαίας, 4. Όρκος προς την σημαίαν (ποίημα), 5. Άσμα προς την σημαίαν 
(Μέσα μας...), 6. Απονομή επαίνων, 7. Ποίημα προς τους νέους. Μέρος Γ: 1. 28η Οκτω
βρίου (ποίημα), 2. Άσμα (Των εχθρών τα φουσάτα... χορωδία), 3. Στο στρατό μας 
(ποίημα), 3. Πανηγυρικός, 4. Πίνδος (ποίημα), 5. Άσμα (40 παλικάρια...), 6. 28η Οκτω
βρίου (ποίημα), 7. Η Ελλάδα (ποίημα), 8. Εθνικός Ύμνος, 9. Αποχώρησις της Σημαίας. 

687.  Τόμος 7, τχ. 2, Αθήνα 1970, σ. 117-127 (Ντίνος Κονόμος).
688.  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1430/6.11.1971 απόφαση. 

Εικ. 160. 26.10.1970. Εκδηλώσεις για την επέτειο του «ΟΧΙ» στον στενάχω-
ρο χώρο του τότε ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών. Ο γυμνασιάρχης Π. Γ. 
Ροντογιάννης εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας.
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στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών ξεκίνησαν ενωρίς, τον Ιανουάριο, 
και συνεχίστηκαν επί ένα πλήρες τρίμηνο, ο Π. Γ. Ροντογιάννης εκφώ-
νησε, στις 22 Μαρτίου, στο Γυμνάσιό του τον πανηγυρικό της ημέρας. 
Ενδιαφέρον, για ιστορικούς λόγους, θεωρούμε ότι έχει η περιγραφή 
των οργανωθεισών εκδηλώσεων του τριμήνου αυτού στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο 
Αρρένων Αθηνών και γι’ αυτό τις περιγράφουμε λεπτομερώς ευθύς 
αμέσως, βάσει του σχεδίου της σχετικής εκθέσεως689 πεπραγμένων του 
γυμνασιάρχη προς την Επιθεώρηση Μέσης Εκπαιδεύσεως:

Εκ προοιμίου αναφέρομεν ότι αι εορταστικαί εκδηλώσεις της 150ετί
ας της Επαναστάσεως του 1821 εν τω καθ’ ημάς Σχολείω, παρά 
τας εκ της ελλείψεως καταλλήλων χώρων και της στενότητος 
αυτού δημιουργουμένας δυσκολίας, υπήρξεν ποικιλώταται, και ο 
εορτασμός εν τη ποικιλία των εκδηλώσεων πλήρης –διά σχολείον 
με ελάχιστα μέσα– και με καθολικήν την συμμετοχήν των μαθητών 
αλλά και του προσωπικού. 

Συμφώνως προς τας σχετικάς υπ’ αριθμ. 169430/25.11.70 
και 14911/1.2.71 διαταγάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
τας εν συνεχεία οδηγίας το καθ’ ημάς Σχολείον παρεσκεύασε και 
πραγματοποίησε τας εξής εκδηλώσεις αφορώσας εις τον εορτα
σμόν της 150ετηρίδος της Επαναστάσεως του 1821. 

Την 3.1.1971 αντιπροσωπεία μαθητών του Σχολείου συνοδευο
μένη υπό καθηγητών, εν επισήμω τελετή τη συμμετοχή ανωτάτων 
αξιωματικών επί κεφαλής τμήματος «παρουσιάσαντος όπλα» και 
της Φιλαρμονικής του Σχολείου Χωροφυλακής έστεψε το εν τω 
χώρω Σχολής Χωροφυλακής Ηρώον. 

Η πράξις, η παρουσίασις και η εμφάνισις του Σχολείου ενεποίη
σαν αρίστην εντύπωσιν, οι δ’ επί κεφαλής του τμήματος των μα
θητών καθηγηταί εδέχθησαν τα συγχαρητήρια των Αρχών της Σχο
λής. Η δημιουργηθείσα εξ άλλου εις τους μαθητάς εντύπωσις εκ 
του γεγονότος υπήρξεν βαθυτάτη και τα καθέκαστα μετεφέρθησαν 
με την έναρξιν των μαθημάτων και εις τους λοιπούς μαθητάς. 

Άμα τη ενάρξει των μαθημάτων μετά τας διακοπάς των Χρι
στουγέννων και συμφώνως προς την μνημονευθείσαν υπ’ αριθμ. 
14911/1.2.1971 διαταγήν του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ήρ
χισαν ταυτοχρόνως 1. η διακόσμησις των αιθουσών και γραφείων 

689.  Το σχέδιο της εκθέσεως αυτής είναι ανυπόγραφο και δεν έχει ημερομηνία συγ-
γραφής-αποστολής. 
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του Σχολείου και οι προστατευόμενοι χώροι εις το εξωτερικόν 
του διδακτηρίου α) διά προσωπογραφιών των ηρώων της Εθνικής 
Παλιγγενεσίας και Δασκάλων του Γένους, β) δι’ εικόνων σκηνών 
εκ των περιστατικών του μεγάλου αγώνος και γ) διά ταινιών ή 
αφισών με ρήσεις των ηρώων και Διδασκάλων του Γένους και 
εθνικών ποιητών, χαρακτηριστικάς και συντελεστικάς προς εθνι
κόν φρονηματισμόν των μαθητών, 2. η διδασκαλία εκ της Νέας 
Ελληνικής Φιλολογίας πεζών και ποιητικών κειμένων εχόντων 
θέμα τον Αγώνα του 1821, τους ηρωϊσμούς και τας θυσίας του 
Ελληνικού Έθνους. 

Ούτω εδιδάχθησαν μεταξύ πολλών άλλων τα εξής κείμενα και 
εγένετο τούτων η σχετική εμβάθυνσις και ανάλυσις. 

Α. Γενικά: 
α. Πεζά 1) «Ο Κολοκοτρώνης μέλος της Φιλικής Εταιρείας» 

του Σπ. Μελά. 2) «Ο Μιαούλης και ο Νέλσων» του Σπ. Μελά. 
3) «Ο Ευάγγελος Ζάππας» του Αρ. Κουρτίδου. 4) «Το πολε
μιστήριον σάλπισμα» του Αδ. Κοραή, 5) «Περί Πατρίδος» Κ/
νου Οικονόμου του εξ Οικονόμων, 6) «Τα δίκαια του ανθρώπου» 
Ρήγα Φεραίου, 7) «Υπό το φως της Φιλικής» Σπ. Μελά, 8) «Ο 
Κολοκοτρώνης ομιλεί στα παλληκάρια» Σπ. Μελά, 9) «Η θυσία» 
του Ανδ. Καρκαβίτσα, 10) Αποστάγματα εκ των Απομνημονευμά
των του Μακρυγιάννη, Κολοκοτρώνη, Κασομούλη, κ.ά., 11) «Ο 
όρκος των Φιλικών», 12) «Αι διχόνοιαι δεν φέρουν Ελευθερίαν» 
Αδ. Κοραή, 13) «Υδραίοι, Σπετσιώτες, Ψαριανοί» εκ της ιστορί
ας Κ/νου Παπαρρηγοπούλου. 

β. Ποιήματα 1) «Ο Εθνικός Ύμνος» είτε ολόκληρος είτε απο
σπασματικώς ως δημοσιεύεται εις τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα 
των τάξεων, 2) «Ο Θούριος» του Ρήγα, 3) «Η Ελληνίδα μητέρα» 
του Δ. Σολωμού, 4) «Εις Δόξαν» του Ανδρ. Κάλβου, 5) «Επί
γραμμα εις Ψαρά» Δ. Σολωμού. 

Β. Αναφερόμενα εις το Σούλι, 
α. Πεζά 1) «Ο καπετάν Καλόγερος» Χρ. Χρηστοβασίλη, 2) «Απο

σπάσματα εκ της Ιστορίας Σουλίου και Πάργας» Χρ. Περραιβού. 
β. Ποιήματα 1) «Κλέφτικα», «Σκλάβοι στους Αρβανίτες», 

«Των Κλεφτών και ΑλήΠασά», «Της Δέσπως», «Της Πάργας», 
Α και Β «Εις το Σούλι» του Ανδρ. Κάλβου, κ.ά. 

Εις άλλα μαθήματα και μεταξύ άλλων διδασκαλιών σημειούμεν 
την επ’ ευκαιρία του θέματος «Το νόημα της αυτοθυσίας» κα τά 
το μάθημα της Ηθικής εις την Στ΄ τάξιν, έξαρσιν και αυτοθυσίας 
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των Αγωνιστών του 1821 και κατά την διδασκαλίαν των «Ακο
λουθιών» εις την Ε΄ τάξιν την έξαρσιν της δυνάμεως, η οποία 
εστήριξεν την πίστιν των Αγωνιστών εις την νίκην.

Το μάθημα της Ιστορίας εις όλας τας τάξεις δεν έπαυε να δί
δη την ευκαιρίαν προς σχετικάς παρεκβάσεις προς έξαρσιν της 
γι γα ντομαχίας του 1821. 

Ακόμη και το μάθημα της Γεωγραφίας της Ελλάδος κατά την 
μνημόνευσιν των χωρών, όπου διεδραματίσθησαν γεγονότα του 
1821, έδιδε συνεχώς ευκαιρίας, όπως η μνήμη και η ψυχή των μα
θητών κατευθύνεται προς το μεγάλο έπος και τα περιστατικά του.

Το Μήνυμα του κ. Πρωθυπουργού προς τους νέους. Το ωραί
ον αυτό κείμενον ανεγνώσθη και ανελύθη εις όλας τας τάξεις.

Ομιλίαι:
Ο καθηγητής Βασ. Βασιλόπουλος ωμίλησε εις την Στ΄ τάξιν με 

θέμα «Οι διδάσκαλοι» του Γένους. 

Εκθέσεις

Από της 1ης Μαρτίου ήρχισεν η συγγραφή εκθέσεων εχουσών 
θέμα την Εθνικήν Επανάστασιν. Εγράφησαν μέχρι τέλους του μη
νός αι εξής εκθέσεις, αι καλύτεραι των οποίων, ως είχεν ορισθή, 
απεστάλησαν ή υπεβλήθησαν όπου έδει, ίνα κριθώσι και, αν τύχη, 
και βραβευθώσιν.

1. Ποίον από τους ήρωας του 1821 θαυμάζω περισσότερον και 
διατί, 2. Οι ηρωϊκοί Σουλιώται, 3. Η ηρωϊκή μορφή του Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη, 4. Το 1821 αρχή νέας περιόδου διά τον Ελληνι
σμόν, 5. Σύσσωμον το έθνος εορτάζει την 150ετηρίδα, και άλλαι. 

Έκθεσις κειμηλίων και έργων των μαθητών

Από της 19ης(;)3.1971 εις μίαν των αιθουσών του Σχολείου 
καταλλήλως διασκευασθείσα ωργανώθη υπό των μαθητών και υπό 
την εποπτείαν της φιλολόγου Μάνδαρη Αρχοντίας πολύ ενδιαφέ
ρουσα έκθεσις με κειμήλια του 1821 και έργα μαθητών με θέματα 
από τον Αγώνα του 1821. Μεταξύ των εκθεμάτων υπήρχεν η 
αιματοβαμμένη στολή της ηρωΐδος της Βας Πολιορκίας του Με
σολογγίου και της Εξόδου Γυφτογιάνναινας, διατηρουμένης ως 
κειμήλιον εν τη οικογενεία των απογόνων της.

Την έκθεσιν είδον όχι μόνον όλοι οι μαθηταί του Σχολείου, 
αλλά και πάμπολλοι γονείς και κηδεμόνες και περίοικοι και διερ
χόμενοι δι’ υποθέσεις των εις το Σχολείον.

1. Prol_Kef.1-6.indd   387 18/4/2021   1:11:52 μμ



388 Κεφάλαιο 4  Η πορεία του στην εκπαίδευση (1939-1975)

 Μετά την διάλυσιν της εκθέσεως αρκετά εκθέματα –έργα 
ζωγραφικής των μαθητών– παρέμειναν εν τω Σχολείω. 

Παραστάσεις – Ομιλίαι

Την 22αν Μαρτίου 1971, καθ’ ην εωρτάσθη εν τω Σχολείω η 
επέ τειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας, αι Κοινότητες των τάξεων 
διε κόσμησαν πλουσίως όλο το Σχολείον και εσωτερικώς και εξωτε
ρικώς με δάφνας, μύρτους, φοίνικας, σημαίας Ελληνικάς, εικόνας 
ηρώων και ρητά και εθνικά συνθήματα και καταλλήλως διασκευ
άσαντες άχαρον χώρον παρουσίασαν το μονόπρακτον του Σπυρ. 
Μελά «Η Φιλική Εταιρεία» και εις ταμπλώ (εικόνα) «Το κρυφό 
σκολειό». Απηγγέλθησαν ποιήματα και εψάλησαν άσματα. O Γυ
μνασιάρχης είπεν τον Πανηγυρικόν. Προσκληθείσαι παρηκολούθη
σαν την εορτήν Αστυνομικαί Αρχαί, και γονείς και κηδεμόνες, άλ
λοι μεν προσκληθέντες, άλλοι δε και αυθορμήτως προσελθόντες. 

Η πρωΐα της Κυριακής 29.3.1971 αφιερώθη εις το Σούλι. Η 
με γαλυτέρα αίθουσα του Σχολείου είχε διακοσμηθή πλουσίως με 
εικόνας Σουλιωτών ηρώων, ρητά και στίχους αναφερομένας εις 
αυτούς. Παρουσιάσθη εις εικόνα η θυσία του Σαμουήλ. Απηγγέλ
θησαν ποιήματα και εψάλησαν άσματα αναφερόμενα εις τον 
ηρωϊσμόν του Σουλίου περί του οποίου κατανυκτικώς ωμίλησεν 
ο καθηγητής κ. Στυλ. Σουγλές. Η δημιουργηθείσα ατμόσφαιρα 
υπήρξε εξαιρέτως υποβλητική και η εντύπωσις βαθυτάτη τόσον 
εις τους μαθητάς, όσον και εις τους γονείς και κηδεμόνας, τα 
αισθήματα των οποίων δύναται να θεωρηθή ότι κατοπτρίζη συ
νποπτικώς το περιεχόμενον επιστολής αποσταλείσης προς τον 
ομιλητήν της ημέρας καθηγητήν υπό του παρακολουθήσαντος την 
εκδήλωσιν τέως Νομάρχου κ. [δεν αναγράφεται], αντίγραφον της 
οποίας συνυποβάλλομεν.

Περαιτέρω, οι μαθηταί μας οι παρουσιάσαντες την 22.3.1971 
το μονόπρακτο του Σπ. Μελά «Φιλική Εταιρεία» ως μέλος πλέον 
της Κοινότητος των τάξεων Α3 και Α4, συνοδευόμενοι υπό της 
διδαξάσης αυτό καθηγητρίας δ/δος Σταμ. Δερμετζόγλου και υλο
ποιούντες απόφασιν των Κοινοτήτων των, μετέβησαν εις Στυλί
δα, όπου, συν τη δωρεά υπέρ εκατόν βιβλίων εις την κοινότητα, 
ίνα χρησιμεύσουν ως πυρήν μιας Κοινοτικής Βιβλιοθήκης, έπαιξαν 
πάλιν το μονόπρακτον του Σπ. Μελά ενώπιον του κοινού της κω
μοπόλεως καταχειροκροτηθέντες και τυχόντες θερμοτάτης περι
ποιήσεως και πανδήμου, ως είχον τύχει και πανδήμου υποδοχής.
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Είναι η πολλοστή φορά που θα αναφερθή ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
στη διάρκεια της υπηρεσίας του στην εκπαίδευση στο μέγα για τον 
ελληνισμό γεγονός της Επαναστάσεως. Διαφορετικές ήταν κάθε φορά 
οι προσεγγίσεις του στο θέμα αυτό. Θεωρώντας πολύ ενδιαφέρον το 
περιεχόμενο της τελευταίας αυτής αδημοσίευτης ομιλίας του690 την πα-
ραθέτουμε εδώ αυτούσια:

690.  Το εννεασέλιδο χειρόγραφο κείμενο της ομιλίας αυτής δεν φέρει τίτλο.

Εικ. 161. 22.3.1971. Από τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 150ετηρίδα της 
Εθνικής Παλιγγενεσίας στον προαύλιο χώρο του ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αρρένων 
Αθηνών.
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Εφέτος συνεπληρώθησαν 150 χρόνια από την Επανάσταση του 
1821. Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί ύψιστον μάθημα όχι 
μόνο για μας αλλά και για τον άνθρωπο γενικά και είναι ύψιστο 
παράδειγμα φρονήματος ελευθέρου ανθρώπου και πατριωτισμού. 
Σ’ αυτό το μάθημα είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα από το 
πιο μακρινό χωριό της Ελλάδος ως την Πρωτεύουσα, σ’ όλη την 
έκταση της χώρας μας και σ’ όλες τις χώρες, όπου απλώνεται 
η Ελληνική Εθνότητα. Γιατί μέσα στην παραζάλη του σημερινού 
κόσμου, όπου το ιερό της αλήθειας για όλους, της αντικειμενικής 
αλήθειας, καταρρέει, ενώ υψώνεται το ιερό της τερατώδους υπο
κειμενικής αλήθειας, της αλήθειας για τον καθένα, της αλήθειας 
που είναι ό,τι συμφέρει στον καθένα, και αναιδέστατα ταυτίζεται 
με το ηθικό και το δίκαιο, σε μια εποχή που η κατάρρευση πα
ρέσυρε πανάρχαιες αξίες που ο χρόνος είχε καθιερώσει, μέσα σε 
τούτη τη σύγχυση που κάνει τον άνθρωπο να στέκη, όπως μέσα 
στα ερείπια ενός τρομερού σεισμού, δύο γενικές μεγάλες αξίες 
παρουσιάζονται να στέκουν ακόμα, ν’ αντέχουν ακόμα –κατα
φύγια της ανθρώπινης ψυχής– καθώς όλοι τις δέχονται ακόμα 
ομόφωνα και τις πιστεύουν, οι αξίες Ελευθερία και Πατρίδα. Δυο 
αξίες, που κινούν τον άνθρωπο σε δράση και πράξεις υψηλής ποι
ότητος, και σ’ ανατάσεις του ανθρώπου αντάξιες. Γι’ αυτό η πρά
ξη της Επαναστάσεως του ’21 είναι μάθημα υψηλής ποιότητας. 
Γιατί προβάλλουν μέσα της ιδανικά, που στηρίζουν την ψυχή του 
ανθρώπου, ιδανικά που μας δείχνουν ευθείαν πορείαν μέσα σε μια 
αναστατωμένην και παραπαίουσαν ανθρωπότητα. Την Ελευθερία 
ήθελαν και μια Πατρίδα γύρευαν και για μια Πατρίδα ελεύθερη 
πολέμησαν οι Προπάτορες, οι Έλληνες το 1821. Με τα ιδανικά 
αυτά, που απετέλεσαν Τριάδα με την πίστιν εις την θείαν υπέρ 
του Έλληνα αντίληψιν, που έδινε το αίσθημα της Ενότητος στον 
κόσμο των ραγιάδων Ελλήνων. Εδημιούργησαν το μεγάλο έπος 
του ’21. Το κατόρθωμα της νέας γενεάς των Ελλήνων έφερε στη 
ζωή την νέαν Ελλάδα, ως κράτος ανεξάρτητο και ελεύθερο. Γεγο
νός που αποτέλεσε την προϋπόθεσιν της σημερινής μας παρουσί
ας εις όλα της τα φανερώματα, από την φυσικήν του καθενός μας 
ύπαρξιν ως της επιστήμης και της τέχνης τα ποικίλα και ακρό
τατα δημιουργήματα, το γεγονός, που και αναδρομικά εφύσησε 
πνοήν ζωής και ανέστησε ένα Παρθενώνα, κι έδωσε νόημα ζωής 
στις τραγωδίες του Αισχύλου και τη φιλοσοφία του Πλάτωνος, 
που ξαναζωντάνεψε τους ήρωες της Ιλιάδος, της Οδύσσειας, το 
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γεγονός, που εθέρμανε με το φλογερό του ανασασμό κι ανάστησε 
τον κόσμο τον μεγάλο των Ελλήνων και κέρδισε για την Ελλάδα 
την Βυζαντινήν εποποιΐα. Η Επανάσταση του 21 δεν καθώρισε 
μόνον το μέλλον των νέων Ελλήνων αλλά και το παρελθόν. 

Ο έξαλλος και ακατανίκητος πόθος της Ελευθερίας που ήταν 
κληρονομιά και γαλούχημα μιας λαμπρής και φωτεινής ιστορίας, 
που είχε γίνει παραμύθι για τις γενιές των σκλάβων και νανούρισε 
τ’ όνειρο ενός ξημερώματος μέσα στη θεοσκότεινη νύχτα της δου
λείας, που κράτησε εκατοντάδες χρόνια, και γλύκανε τα βάσανα 
μιας τυραννίας από τις πιο βάναυσες και τραγικές, που έχει να 
δείξη η ιστορία των ανθρώπων, ο έξαλλος πόθος της Ελευθερίας, 
δυναμωμένος με την πατριωτική έξαρση, αυτός είναι που περιέφε
ρε σε στεριές και πέλαγα σ’ όλο το μάκρος του αγώνος πότε του 
Κανάρη το δαυλό, πότε το σπαθί του Σουλιώτη, πότε το καριοφίλι 
του Μωριά και της Ρούμελης, που ύψωσε τους απλούς ανθρώπους 
της Ελληνικής γης σε ήρωες του μύθου και ώρθωσε μπροστά στα 
μάτια της έκπληκτης ιστορίας τις πυρπολήσεις των Τουρκικών κα
τέργων, τα Δερβενάκια, τα Μανιάκια και τα Μεσολόγγια και δη
μιούργησε το νεώτερο Ελληνικό μυθικό κόσμο, τον κόσμο του ’21.

Ο εορτασμός της επετείου του ’21 είναι η εορτή της απελευ
θερώσεως του Έθνους μας και των γενεθλίων της νεωτέρας πο
λιτικής μας υποστάσεως, που είναι αχώριστες μαζί στα πέρατα 
του κόσμου με τ’ αστροπελέκια των καριοφιλιών και τη στεντό
ρεια φωνή των Ελλήνων, που στα μέσα Μαρτίου 1821 ανεβόησαν 
εκείνο το περιβόητο Λευτεριά ή Θάνατος, και στις 25 Μαρτίου 
έθεσαν την Επανάσταση υπό την προστασία του σταυρού και 
εξήγησαν στους δυνατούς του κόσμου το δράμα της καταδιωγ
μένης εθνότητος, το ανήκουστο τόλμημά των και το φοβερό τους 
σύνθημα: Λευτεριά ή Θάνατος.

“Εστερημένοι απ’ όλα όσα οι θείοι και ανθρώπινοι νόμοι έχουν 
δώσει στον άνθρωπο για να ζη, και βλέποντας τις γυναίκες μας 
να προσβάλλωνται, τα παιδιά μας ν’ αρπάζωνται από τον τύ
ραννο, τους εαυτούς μας άκριτα να θανατώνωνται, στην εσχάτη 
απόγνωσή μας εμακαρίζαμε εκείνους που πέθαιναν”. Αληθινά το 
φοβερό το σύνθημα δεν ήταν πιο φοβερό από την πραγματι
κότητα που έπρεπε ν’ αλλάξη. Η φυλή των Ελλήνων πρέπει να 
είχε καταπληκτική αντοχή, για να μην εκμηδενισθή κάτω από μια 
τέτοια απάνθρωπη τυραννία, και η Ελληνική φλέβα απίστευτα 
πολύ αίμα, για να μπορή και τέτοιους κι άλλους αιμοδιψασμένους 
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τυράννους να ξεδιψάση και της λευτεριάς το δένδρο να ποτίζη, 
αλλά και το πνεύμα και τα ειρηνικά έργα να αρδεύη για εκατοντά
δες χρόνια κάτω από τέτοιες συνθήκες. 

Κι έχυσε το γένος των Ελλήνων στα χρόνια της σκλαβιάς και 
των άλλων ως το 1821 επαναστάσεων, πραγματικά ποταμούς αι
μάτων. Και η σημαία της ελευθερίας στήθηκε και το κρατικό μας 
οικοδόμημα εθεμελιώθηκε επάνω σε σωρούς κόκαλα ηρώων και 
μαρτύρων. Γιατί ο χώρος από τη Ρουμανία ως την Κύπρο και την 
Κρήτη, κι από το Ιόνιο ως τη Μ. Ασία, η στεριά και η θάλασσα 
έγινε το απέραντο μαρμαρένιο αλώνι, όπου ο Διγενής ελληνικός 
λαός πάλευε αιώνες και στα τελευταία κονταροκτυπήθηκε στήθος 
με στήθος εννιά ολόκληρα χρόνια και νίκησε τον Τούρκο χάρο.

Και ο Τούρκος στάθηκε στοιχείο της ζωής αντίμαχο σ’ όλο το 
μάκρος της ιστορίας του κι έκαμε στα πόδια του να μη φυτρώση 
ποτέ το λουλούδι. Οι μεγάλες χώρες του πολιτισμού, αφ’ ότου 
τις πάτησε το πόδι του –Μικρά Ασία, Συρία, Αίγυπτο, Ελλάδα– 
κοιτίδες μεγάλες του ανθρώπινου πολιτισμού, καταδικάστηκαν σε 
νέκρα κι αποκάρωμα.

Η νίκη των Ελλήνων από τα πιο θαυμαστά κι απίστευτα της 
ιστορίας. Κι αν έλειπαν οι αθάνατοι του Μεσολογγιού δε θα ’βρι
σκε τη λογική της εξήγηση.

Γιατί το 1912 παραδείγματος χάριν χρειάστηκε η δύναμη όλης 
της Βαλκανικής Χριστιανοσύνης για να λυγίση το δυνάστη, ενώ 
το 1821 ήταν ο τύραννος που χρειάστηκε και ζήτησε συμμάχους 
για να μην εκμηδενισθή κι ολότελα καταρρεύση κάτω από το 
σπαθί της Ελληνικής Ελευθερίας, μολονότι διέθετε και διέθεσε 
τρομακτικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Ο μεγάλος αυτός υπέρ ελευθερίας αγώνας των Ελλήνων έχει 
δύο φάσεις. Η πρώτη κρατεί από το 1821 ως το τέλος του 1823 
και είναι η επική περίοδος του αγώνος. Σ’ αυτή την περίοδο η 
ορμή της επαναστατικής λαίλαπας, όχι μόνο ανέτρεψε και συνέ
τριψε τον Τούρκο τύραννο, που είχε ρήξει διαδοχικά στον αγώνα 
περίπου 150.000 ωργανωμένο στρατό, αλλά σάρωσε και το δαι
μονικό πνεύμα της συνωμοσίας της επίσημης συντηρητικής Ευ
ρώπης, που συνασπισμένη σε δυο φοβερές συμμαχίες υπερασπί
στηκε την Τουρκική υπόθεση με περισσότερο πάθος, απ’ ό,τι τον 
εαυτό του ο Τούρκος με το σπαθί.

Ο Ιερός Λόχος και το Δραγατσάνι, η Αλαμάνα, το Χάνι της 
Γραβιάς, το Βαλτέτσι, τα Βασιλικά της Βοιωτίας και τ’ αθάνατα 
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Δερβενάκια. Ο Αλ. Υψηλάντης, ο Καρπενησιώτης, ο Φαρμάκης, ο 
Διάκος, ο Αντρούτσος, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο Πανουρ
γιάς, ο Δυοβουνιώτης και ο Γέρος του Μωριά είναι μερικές από 
τις μεγάλες παρουσίες της επικής αυτής περιόδου.

Από το 1824 ως το 1829 είναι η δεύτερη φάση του αγώνος, 
η δραματική. Είναι 6 μεγάλα και τρομερά χρόνια. Χρόνια μονα
δικών ηρωϊσμών και ολοκαυτωμάτων, χρόνια υπέρτατης υπερέ
ντασης των εθνικών δυνάμεων, αλλά και υπέρτατης αγωνίας του 
έθνους, που κιντύνεψε όχι μόνο να βρεθή ξανά με τις φρικτές 
αλυσίδες της δουλείας στον τράχηλο, αλλά να χαθή ολότελα από 
το πρόσωπο της γης.

Γιατί στη φοβερή αυτή περίοδο οι Έλληνες αντιμετώπιζαν όχι 
μόνο την Τουρκική αυτοκρατορία, που κι αυτή ανατείνεται σε μια 
υπερένταση προσπαθείας, αλλά και τη δύναμη μιας ηγεμονίας 
νέας, που τη δονούσε μια αναγεννητική ορμή και την ωργάνωσε 
το σύγχρονο ευρωπαϊκό πνεύμα, την Αίγυπτο που κινητοποίησε 
κατά των Ελλήνων στόλους και πάλι στόλους και τουλάχιστον 
50.000 τακτικό στρατό, από Ευρωπαίους ωργανωμένο και περί
φημα ωδηγημένο από ένα στρατιώτη μεγαλοφυή, τον Ιμπραήμ. 
Την Τουρκική αυτοκρατορία και τον Ιμπραήμ αντιμετώπιζαν οι 
Έλληνες και τους ανεξάντλητους πόρους της χώρας του Νείλου, 
αλλά, δυστυχώς και εμφύλιο πόλεμο, που παρέλυσε την εθνική 
ορμή και δύναμη.

Έτσι κι αν το 1824 έκλεισε με το κατόρθωμα των Ελλήνων 
ναυ μάχων, που στα μικρασιατικά παράλια διέλυσαν τους θαλάσ
σιους κολοσσούς των Τούρκων και των Αιγυπτίων, η δόξα έπλεξε 
το στεφάνι της από λίγα χορτάρια πούχαν μείνει στις ολόμαυρες 
ράχες της Κρήτης, της Κάσου και των Ψαρών, που σημαδεύουν 
τούτης της φοβερής χρονιάς τη συμφορά.

Κι αν το 1825 το Μεσολόγγι τ’ ασύγκριτο εξευτέλισε μπρο
στά σ’ ένα μαντρότοιχο τις 20.000 εκλεκτούς του Κιουταχή, ο 
Ιμπραήμ επάτησε του Μωριά τα χώματα, πέρασε μέρα Μαγιού 
πάνω από το νεκρό του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, κι αδάμαστος 
κι αγέρωχος πρόσβαλε τον άβατο χώρο της Επαναστάσεως και 
πάτησε τα χώματα της Τριπολιτσάς.

Κι αν το 1826 οι γιγαντομάχοι του Μεσολογγιού θα ταπεινώσουν 
τον αγέρωχο κι αδάμαστο και θα εξευτελίσουν το θάνατο, η τιτανο
μαχία έληξε με τη φοβερή έξοδο το βράδυ της 10ης Απριλίου 1826.

Κι αν ο Καραϊσκάκης αργοπελέκησε μαστορικά το νικητή Κιου
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ταχή μέσα στον κάμπο της Αθήνας και το 1827 του πέρασε το 
βρόχο στο λαιμό, όμως ο λαμπρός του αγώνας τέλειωσε με των 
Ελλήνων την καταστροφή στο Φάληρο. Να το μέγα δράμα.

Γιατί Ηρακλής κι Ανταίος, αν έγινε ο Ελληνικός λαός, ο εχθρός 
ήταν ανεξάντλητος σε στρατούς και στόλους, που όλο και στέ
νευαν το χώρο που έπεφτε στην ανδρεία για να αγωνίζεται και 
να νικάη μονάχη.

Μα η Ελευθερία έχει χώρο την καρδιά των ελεύθερων ανθρώ
πων και η αντρεία των Ελλήνων δεν ήταν μονάχη. Η συνείδηση 
της ανθρωπότητος δεν υπόμεινε τη φοβερή δοκιμασία, που της 
επέβαλαν οι απόγονοι των Μαραθωνομάχων.

Και άβουλο το χέρι των δυνατών της Ευρώπης πειθαναγκά
στηκε από το χέρι της Ελευθερίας τον Ιούλιο του 1927 να υπο
γράψη την αυτονομία της Ελλάδος, και στο λιμάνι του Ναυαρί
νου τον Οκτώβριο της χρονιάς αυτής, της Ελευθερίας ο κεραυνός 
έκαμε στάχτη το στόλο του Ιμπραήμ. Κι όταν οι Έλληνες με νέα 
δύναμη έσφιξαν των σπαθιών τους τ’ απομεινάρια, η Ελληνική 
Σημαία, του Σταυρού η Σημαία και της ελπίδος σκέπασε το μι
κρό αλλά ελεύθερο τμήμα της αιματοποτισμένης αυτής γης και 
το πρώτο μικρό Ελληνικό ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος με την 
Πελοπόννησο και τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Φθιώτιδος, 
την Εύβοια και λιγοστά νησά του Αιγαίου σημάδεψε την αρχή της 
νέας πολιτικής ιστορίας του Έθνους μας.

Πέρασαν από τότε 150 χρόνια και στο διάστημα αυτό η Ελευ
θερία πότε με βήμα γοργό, πότε με αργό το πόδι και πότε με 
πισωγυρίσματα έστησε τη σημαία της στο ’να και στ’ άλλο κομ
μάτι της γης των πατέρων μας κι έφερε το φως της προόδου και 
του πολιτισμού πίσω πάλι στην παλιά του εστία και δημιούργησε 
εδώ σ’ αυτή την άκρη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, απάνω στο με
ταίχμιο των μεγάλων κόσμων. Θέση επικίνδυνη, αλλά και προνο
μιούχα και προωρισμένη για τις μεγάλες προοδευτικές συνθέσεις, 
εδημιούργησε τις συνθήκες ενός άξιου πολιτισμού, που συνεχίζει 
και καταξιώνει ένα παρελθόν μεγάλο σε παγκόσμια μέτρα, έναν 
πολιτισμό, που είναι χρέος του κάθε Έλληνα να προωθή και να 
πλουτίζη με το μόχθο και την ευσυνειδησία του, με την αγάπη 
και τη ζεστή καρδιά του, με το πνεύμα του το Ελληνικό και την 
εργατικότητά του, να τον πλουτίζη και να κληροδοτή στη γενιά 
των κατοπινών, και θεματοφύλακάς του αυτός τώρα να τον εμπι
στεύεται σε νέους θεματοφύλακες.
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Το ’21 που ώθησε την ανθρώπινη αντοχή στο όριο της αντοχής 
της ύλης, το ’21 με την καρδιά του Μεσολογγιού, του Κανάρη και 
του Καραϊσκάκη, και με το νου του Κολοκοτρώνη, και του ανώνυ
μου Έλληνα τον ενθουσιασμό και το μεγαλείο, είναι το μέγα άμεσο 
προηγούμενο των νεωτέρων Ελλήνων, είναι η νέα πε ρη φάνεια τους 
αλλά και η νέα βαρειά κληρονομιά τους. Κι έχει καθένας στον 
τομέα του χρέος να στέκη στη ζωή και να δρα αντάξια, και με το 
δικό του ο καθένας όπλο να συνεχίζη τον αγώ να του Μιαούλη και 
του Κολοκοτρώνη αλλά και του Κοραή και του Σολωμού, αλλά και 
του ανώνυμου λαού του Μωριά και της Ρούμελης, της Ηπείρου και 
της Μακεδονίας, αλλά και των μυ ριάδων άλλων νεωτέρων ηρώων 
και μυστών της επιστήμης και της τέχνης και των αμέτρητων χιλι
άδων εργατών του νεωτέρου Ελληνικού Πολιτισμού.

Γιατί το έργο του ’21 δεν ετελείωσε και η ζωή συνεχίζεται με ολο
ένα μεγαλύτερες αξιώσεις από τον άνθρωπο και για τον άνθρωπο.

Το Έθνος έχει ανάγκη και σήμερον από φωτισμένους διδα
σκάλους και από μαθητάς με πατριωτικά αισθήματα και ωραίους 
οραματισμούς. Και εις την πινακοθήκην των αγωνιστών του Ει
κοσιένα θα εύρετε τους αγνούς πατριώτες, τους ήρωας και τας 
ηρωΐδας με το γενναίον φρόνημα και την αγνήν ψυχήν. Αντλήσατε 
από την εθνικήν αυτήν δεξαμενήν το πνευματικόν ύδωρ και αρ
δεύσατε τας ψυχάς σας.

Την ίδια χρονιά (1971) ο Π. Γ. Ροντογιάννης δημοσιεύει στην εφημ. 
Ηχώ της Λευκάδος το άρθρο «Ο Σπυριδιώνης ή Σπυριδωνίδης. Ένας 
Λευκαδίτης αγωνιστής του 1821»691 και εκτενή την μονογραφία «Το 
χρονικό των Δημοτικών Σχολείων της Λευκάδος – από το 1828 έως 
το 1864».692 Στη μελέτη του αυτή που βασίζεται σε αρχειακό υλικό, 
παρακολουθούμε πώς είχε η δημοτική εκπαίδευση στην πόλη της Λευ-
κάδος και σε 21 χωριά του νησιού για περίπου τέσσερεις δεκαετίες της 
περιόδου της αγγλικής Προστασίας, ώς την Ένωση της Επτανήσου με 
την Ελλάδα. Δίνονται δε και πληροφορίες για 95 συνολικά διδασκά-
λους που ανέλαβαν την περίοδο αυτή τη στοιχειώδη εκπαίδευση των 
παιδιών. Το υλικό της μονογραφίας αυτής περιελήφθη αργότερα στη 
μεταγενέστερη (1994) έκδοση της λίαν εκτεταμένης συγγραφής του Η 

691.  Φύλλο 3, Μάρτιος 1971, σ. 7.
692.  Βλ. Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Α΄ (1971), Αθήναι 1972, σ. 

33-104.
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εκπαίδευση στη Λευκάδα 16131950, που αφορά στη στοιχειώδη και 
στη Μέση Εκπαίδευση στο ίδιο νησί. 

Τον Απρίλιο του 1971 ο Π. Γ. Ροντογιάννης, κατόπιν σχετικής δια-
ταγής693 του γενικού επιθεωρητού της Α΄ Περιφερείας Μέσης Εκπαι-
δεύσεως, πραγματοποιεί ένορκη διοικητική εξέταση εναντίον της καθη-
γήτριας των Γαλλικών του Γυμνασίου Θηλέων Αμαρουσίου, Παρα σκευής 
Γάτσου, που απουσίαζε αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά της και κα-
ταθέτει σχετικό πόρισμα.694 

Τον Μάιο του 1971 επισκέπτονται το ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο οι διακεκριμέ-
νοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Καίσαρ Αλεξόπουλος, φυ-
σικός, και Σάββας Αγουρίδης, θεολόγος, οι οποίοι και εδίδαξαν.695 Συ-
γκεκριμένα, ο πρώτος μίλησε, στις 13 του μηνός, στους μαθητές της Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξεως με θέμα «Ακτίνες Ραίντγκεν» και ο δεύτερος, στις 28 
του ιδίου μηνός, στην Ε΄ τάξη της κλασικής κατευθύνσεως με θέμα «Η 
παιδεία κατά τους χρόνους της δουλείας». Λίγο αργότερα το Γυμνάσιο 
πραγματοποιεί τις γυμναστικές του επιδείξεις. Την προσφώνηση κάνει 
ο γυμνασιάρχης Π. Γ. Ροντογιάννης.

Tο 1972 ο Π. Γ. Ροντογιάννης, προκληθείς από έγγραφο της διοι κή-
σεως,696 με το οποίο του ζητείται να διατυπώση αρμοδίως τις απόψεις 
του σχετικώς με την εκπαίδευση, με σκοπό την ανάληψη «προσπάθειας 
αναμορφώσεως, εκσυγχρονισμού και αναπτύξεως της παιδείας μας», 
απαντά εγγράφως, ως είχε υποχρέωση και ευθύνη. Σημειώνει όμως, 
ως προς αυτό, σε χειρόγραφο σημείωμά του επί του άνω εγγράφου: 
«Δεν απάντησα, γιατί το θεώρησα ματαιοπονία. Έκαμα ένα χονδρικό 
σχέδιο μόνο για την Επιθεώρηση». Το εν λόγω σχέδιο έχει τίτλο «Περί 
μαθημάτων-βιβλίων-κ.λ.π.». Λόγω του ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος αυτού 
του επίσης αδημοσίευτου σχεδίου του ικανότατου και πολύπειρου λυ-
κειάρχη για την εκπαίδευση, το παραθέτουμε εδώ αυτούσιο: 

Επειδή συνέβη να αναπληρώ τον ασθενήσαντα Διοικητικόν επιθεω
ρητήν Μ.Ε. Α΄ Εκπαιδευτ. Περιφερείας και εθεώρησα καθή κον 
μου να συμμορφωθώ προς την Υμετέραν υπ’ αριθμ. 126771/2940/ 

693.  Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠ 13/18/8.3.1971 διαταγής.
694.  Το τρισέλιδο σχέδιο του πορίσματος αυτού της ΕΔΕ βρίσκεται στο αρχείο του 

Π. Γ. Ροντογιάννη.
695.  Βλ. «Έκθεση λειτουργίας του ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών κατά το σχολ. 

έτος 1970-71».
696.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1061/Α/2077/12.4.1972 έγγραφο του υφυπουργού παρά 

τω πρωθυπουργώ, το οποίο υπογράφει ο Βύρων Σταματόπουλος.
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30.9.1972 Διαταγήν και ουχί διότι κρίνω τον εαυτόν μου ικανόν 
ή αρμόδιον να εκφέρη γνώμην σπουδαίαν επί του εν τη ως άνω 
Διαταγή σοβαρού θέματος, λαμβάνω την τιμήν να εκθέσω Υμίν εν 
συντόμω και μόνον, ουχί προχείρως, τας κάτωθι γενικάς σκέψεις, 
καθ’ όσον και ο χρόνος των τριών ημερών ο τιθέμενος εις την δι
άθεσίν μου ήτο ανεπαρκέστατος και η απασχόλησίς μου εις την 
διοίκησιν του Γυμνασίου μου και εις την διεξαγωγήν της «τρεχού
σης» εν τω Γραφείω της επιθεωρήσεως εργασίας εξήντλουν και τον 
ολίγον εις την διάθεσίν μου χρόνον των τριών ημερών.

Αρχίζω με την παρατήρησιν ότι ο μαθητής του Γυμνασίου από 
της Α΄ μέχρι και της τελευταίας τάξεως έχει εις το πρόγραμμά 
του 56 μαθήματα ημερησίως και ότι παρακολουθεί διδασκαλίαν 
συνεχώς επί 56 ώρας καθ’ εκάστην. Δοθέντος εν συνεχεία ότι διά 
την κατ’ οίκον εργασίαν και προετοιμασίαν του ο επιμελής μα
θητής, ο θέλων να εκπληρώση το καθήκον του πρέπει να διαθέση 
56 ώρας το ολιγώτερον ημερησίως, προκύπτει ως αποτέλεσμα 
ότι ο μαθητής ούτος πρέπει να εργάζηται πνευματικώς και εν μέ
ρει σωματικώς 1012 ώρας την ημέραν.

Αλλά και τούτο δεν είναι το όλον, διότι οι μαθηταί έχουν και 
άλλας υποχρεωτικάς απασχολήσεις: σχολικαί εκδηλώσεις και προ 
πάντων αθλητικάς, προσκοπισμός, κατηχητικά, κ.λ.π., διδα σκα
λία ξένων γλωσσών. Κατά συνέπειαν είς επιμελής μαθητής Γυ
μνασίου υπό κανονικάς συνθήκας πρέπει να εργάζηται πνευμα τι
κώς 1214 ώρες καθ’ εκάστην. Διά τους μαθητάς όμως των δύο 
τελευταίων τάξεων (Ε΄ και ΣΤ΄) η πνευματική απασχόλησις είναι 
ακόμη περισσότερη διά τους γνωστούς εις πάντας λόγους, προ
σεγγίζουσα το 18ωρο ημερησίως!

Εντεύθεν αι μεγάλαι δυσκολίαι, τας οποίας αντιμετωπίζει ένας 
μεγάλος αριθμός μαθητών και η κατά συνέπειαν αντίδρασις τού
των είτε εμφανής και ενεργητική είτε παθητική εις των σχολείων 
την εργασίαν, η τάσις ουκ ολίγων να απομακρυνθώσιν του Σχο
λείου ή να μετεγγραφώσιν εις ιδιωτικά Γυμνάσια, και τα προ
βλήματα του Σχολείου και της οικογενείας και των δύο τούτων 
παραγόντων της αγωγής μεταξύ των.

Όσο και αν ήθελα θεωρηθή ότι μετά τινος υπερβολής έχουν 
λεχθή τα ανωτέρω, ο φόρτος εργασίας των μαθητών του γυμνα
σίου είναι αναμφισβήτητος με όλας τας δυσμενείς συνεπείας του 
διά την ψυχικήν αλλά και σωματικήν υγείαν των, και δέον όπως 
αποτελέση πρόβλημα της Παιδείας.
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Διά τούτο ο περιορισμός της διδακτέας ύλης –εάν δεν είναι 
δυνατόν να γίνη και ελάττωσις των μαθημάτων– είναι απαραίτη
τος και προβάλλεται ως αίτημα και διά την εκτόνωσιν μιας βα
ρείας καταστάσεως εις τα σχολεία, η οποία δημιουργεί άγχος και 
διά διδασκομένους και διά διδάσκοντας.

Ως φιλόλογος θα είχον να παρατηρήσω σχετικώς ότι επιβάλλε
ται άνευ καθυστερήσεως ο περιορισμός της διδακτέας ύλης των 
Αρχαίων Ελληνικών εις τα τμήματα πρακτικής κατευθύνσεως. Ως 
έχουσι νυν τα πράγματα, εις το μάθημα των αρχαίων Ελληνικών 
οι μαθηταί των τμημάτων τούτων υποχρεούνται να διέλθωσιν εις 
το ήμισυ σχεδόν του χρόνου την αυτήν έκτασιν διδακτέας ύλης με 
τους μαθητάς των τμημάτων κλασικής κατευθύνσεως.

Αλλά και τα διά τους μαθητάς των τμημάτων κλασικής κατευ
θύνσεως γενικώς προβλεπόμενα υπό του Αναλυτικού Προγράμματος 
κείμενα εκ της αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας είναι πολλά, διότι εί
ναι πολλά τα διδασκόμενα μαθήματα και η ύλη των, και είναι αδύνα
τον να διδαχθώσιν. Όσον δε μεγαλυτέρα προσπάθεια καταβάλλεται 
υπό των διδασκόντων εις το να διεξέλθουν περισσοτέραν ύλην, τόσον 
το αποτέλεσμα είναι χειρότερον: φθείρονται τα αριστουργήματα του 
Αρχαίου Ελληνικού λόγου διά της φρικτής γλώσσης των αποδόσεων, 
καταστρέφεται το γλωσσικόν αίσθημα των μαθητών ενώ αίσθημα 
εχθρότητος δημιουργείται εις τας ψυχάς των κατά του μαθήματος 
ως εκ των δυσκολιών τας οποίας αντιμετωπίζουν ούτοι τόσον διά την 
κατανόησιν, όσον και προ πάντων διά την μετάφρασιν των κειμένων. 
Η ωραιότης του αγώνος διά την κατάκτησιν της μορφής του αρι
στουργήματος του λόγου δεν είναι ευκολονόητος εις τους μαθητάς, 
οι οποίοι σκέπτονται μόνον ότι αυτό το οποίον έμαθον, τα διανοήμα
τα δηλαδή του συγγραφέως, θα ήτο δυνατόν να το μάθουν και χωρίς 
κόπον. Και ο νους των πηγαίνει αμέσως εις την «μετάφρασιν», την 
οποίαν και δύνανται να αγοράσουν αντί δέκα δραχμών. Συνδυα
σμός υψηλής ποιότητος διδασκαλίας και ποσότητος διδασκομένης 
ύλης σπανίως επιτυγχάνεται. Δεν αγνοούμεν ότι σοφοί πράγματι 
υπήρξαν οι εκάστοτε συντάκται των Αναλυτικών Προγραμμάτων. 
Αλλ’ η πτωχή μας πείρα εκ της δυσκολίας πολλών δεκαετηρίδων 
μας έχει πείσει, ότι ούτε ο Οιδίπους τύραννος, ή η Αντιγόνη του Σο
φοκλέους, ούτε ο Φαίδων του Πλάτωνος, και με το περικεκομμένον 
ακόμη κείμενον της σχολικής εκδόσεως, ούτε και ο Επιτάφιος του 
Περικλέους του Θουκυδίδου εις το σύντομον χρονικόν διάστημα το 
οποίον διατίθεται διά την ερμηνείαν του, είναι δυνατόν να διδαχθούν 
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ολόκληρα. Το αυτό περίπου συμβαίνει και με τα κείμενα των αρ
χαίων Ελληνικών των άλλων Γυμνασιακών τάξεων. Μόνο ίσως ένας 
τις εκ των λόγων του Λυσίου ή των μικρών του Δημοσθένους και ο 
Κρίτων εξηγούνται εξ ολοκλήρου. Παρεκκλίνων τις εκ της συνεχείας 
του λόγου θα ηδύνατο να ερμηνεύση, πόσα τέλος πάντων είναι τα 
κείμενα, τα οποία κατορθώνουν να διδαχθούν και οι φοιτηταί της 
Φιλολογίας κατά τα 4 έτη των σπουδών των εν τω Πανεπιστημίω.

Εις τα ανωτέρω θα ήθελον να προσθέσω ότι θεωρώ ότι είναι 
αναγκαίον να συνοδεύουν τα διδασκόμενα κείμενα πλουσιώτερα 
σχόλια από τα νυν υπάρχοντα, τα οποία κρίνω ανεπαρκέστα
τα, να προστίθενται δε διά τα δυσκολώτερα και τα διαφερόντως 
ωραία μέρη των κειμένων περικοπή εκ των δοκιμωτέρων εις την 
νέαν Ελληνικήν γλώσσαν μεταφράσεων εμμέτρων ή πεζών κατά 
περίπτωσιν. Και τούτο όχι μόνον διά την κατανόησιν του κειμένου 
και την εκ της ωραιότητος της μεταφράσεως ευχαρίστησιν, αλλά 
και διά την παρακίνησιν των μαθητών εις μεταφραστικήν άμιλλαν.

Αλλά το επαχθέστερον των φιλολογικών μαθημάτων διά τους 
μαθητάς όλων των Γυμνασιακών τάξεων είναι το μάθημα της Ιστο
ρίας, λόγω του όγκου της διδακτέας ύλης. Πιεζόμενοι εκ του Προ
γράμματος οι διδάσκοντες και πιέζοντες με την σειράν των τους 
διδασκομένους κατορθώνουν –και όχι πάντοτε– να διεξέρχωνται 
την ύλην των διδακτικών εγχειριδίων. Δεν πιστεύομεν εν τούτοις 
ότι επιτυγχάνεται πάντοτε ο υψηλός διά του μαθήματος τούτου 
επιδιωκόμενος φρονηματισμός των μαθητών, διότι τη αληθεία οι 
μαθηταί λόγω της ποσότητος της ύλης την οποίαν αναγκάζονται 
να εκμαθαίνουν κάλλιον απομνημονεύσωσιν– αισθάνονται το μά
θημα ως μέγα τι άχθος, όπερ τους καταθλίβει. Είς τινας τάξεις, 
ως π.χ. εις την ΣΤ΄, αν δεν διδαχθώσιν 8 περίπου σελίδες του 
σχολικού εγχειριδίου κατά διδακτικήν ώραν δεν είναι δυνατόν να 
διδαχθή ολόκληρος η υπό του Προγράμματος προβλεπομένη ύλη.

Περί των εγχειριδίων της Ιστορίας είναι καλύτερον να μη γίνη 
λόγος.

Το μάθημα της Πολιτικής αγωγής, παρά την πανθομολογου
μένην χρησιμότητά του εξ αιτίας των εκατοντάδων σελίδων του 
διδακτικού εγχειριδίου και του εν πολλοίς αφηρημένου πως των 
εννοιών προσέθεσε νέας δυσκολίας εις τους μαθητάς. Οι μαθηταί 
μάλιστα της Τρίτης τάξεως, σχετικώς ανώριμοι διά να αντιληφθώ
σιν πολιτικάς και νομικάς εννοίας, απέτυχον κατά τα διαγωνίσμα
τα εις το μάθημα τούτο περισσότερον παρά εις οιονδήποτε άλλο.
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Η έκτασις των εγχειριδίων της Ιστορίας και της Πολιτικής Αγω
γής πρέπει κατά την γνώμην μας να περιορισθή, της δε δευτέρας 
να απλοποιηθή και το περιεχόμενον.

Παρ’ όλην την προσπάθειαν, ην επί σειράν ετών κατέβαλον, 
αμφιβάλλω αν κατώρθωσα να πείσω και τους καλυτέρους ακόμη 
των μαθητών μου περί της σκοπιμότητος της διδασκαλίας του 
μαθήματος της Λογικής. Αλλ’ ουδέ εγώ αυτός επείσθην περί της 
ανάγκης της διδασκαλίας ωρισμένων κεφαλαίων αυτής, ως είναι 
π.χ. το «Περί αντιστροφής των κρίσεων» το υπάρχον εγχειρίδιον 
είναι ίσως επιστημονικώς άριστον, αλλά πολύ πυκνόν διά μαθη
τάς και διά τούτο δυσνόητον.

Του μαθήματος της Γεωγραφίας την χρησιμότητα ουδείς βε
βαίως δύναται να αρνηθή. Αλλ’ εις τα σχολικά βιβλία της Γεωγρα
φίας, τινά των οποίων, ως π.χ. εκείνο της Γεωγραφίας των Ηπεί
ρων, είναι και καλώς τετυπωμένα και ωραίας εμφανίσεως –τα 
ωραιότερα του σχολείου– το υλικόν είναι πολύ και διαλελυμένον 
ενίοτε εις λεπτομερείας τας οποίας είναι αδύνατον να συγκρατή
ση η μνήμη διδάσκοντος και διδασκομένων: πόσα π.χ. κράτη και 
κρατίδια εις την Αφρικήν, πόσαι πρωτεύουσαι και πόλεις, τινές 
των οποίων κρινόμεναι με τα σημερινά μέτρα είναι ασήμαντα μι
κροστολίσματα. Ο περιορισμός της ύλης και του μαθήματος τού
του είναι απαραίτητος. Θα πρέπη ίσως να παραμείνωσιν μόνον τα 
πρακτικώς χρήσιμα, ως μία προπαίδεια τρόπον τινά δι’ ένα λαόν 
κατ’ εξοχήν ναυτικόν και ξενητευόμενον, ως είναι ο Ελληνικός.

Εάν ήθελεν υπάρξη κατ’ αρχήν συμφωνία όσον αφορά εις 
τον περιορισμόν της διδακτέας ύλης, θα ήτο δυνατόν εν συνεχεία 
να προσδιορισθή ακριβέστερον, τι πρέπει να διδάσκεται εκ των 
ανωτέρω μαθημάτων ως ουσιώδες και απαραίτητον διά τον υπό 
της Μέσης παιδείας επιδιωκόμενον σκοπόν, ο προσδιορισμός του 
οποίου είναι βεβαίως υπόθεσις της πολιτείας.

Ο περιορισμός της διδακτέας ύλης κ.λ.π. συνεπάγεται ως και 
την αλλαγήν των εγχειριδίων, τα οποία θα πρέπη και από απόψε
ως περιεχομένου, επιστημονικής ακριβείας, και μορφής να είναι 
καλύτερα από τα υπάρχοντα.

Βεβαίως με το ζήτημα της διδακτέας ύλης και του περιεχομέ
νου των διδακτικών βιβλίων του Γυμνασίου σχετίζεται το πρόβλη μα 
των εισιτηρίων εξετάσεων εις τας Ανωτέρας και Ανωτάτας Σχο λάς. 
Οπωσδήποτε όμως νομίζομεν ότι δεν είναι δυνατόν να γί νη αποδεκτόν 
ότι ο πρώτος ή κυριώτερος σκοπός της μέσης Εκ παιδεύσεως είναι να 
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προπαρασκευάζη τους μαθητάς διά τας εισιτηρίους εξετάσεις εις τας 
Ανωτάτας Σχολάς και δη τας Σχολάς των Θετικών Επιστημών, ως 
ανεπαισθήτως αποδέχονται τούτο όσοι εκπαιδευτικοί των Επιστημών 
τούτων ή και άλλοι ζητούν διά την βελτίωσιν ή τον εκσυγχρονισμόν 
της Μ. Παιδείας την περαιτέρω αύξησιν εν τοις Γυμνασίοις των ωρών 
διδασκαλίας και της ύλης των Φυσικών και Μαθηματικών. Θα μετε
βάλλοντο αυτομάτως τα Γυμνάσια εις είδος φροντιστηρίων, δωρεάν 
βεβαίως εργαζομένων, αλλά τα αυτά και εκείνα επιδιωκόντων.

Διά τούτο θα είχωμεν την γνώμην ότι θα πρέπη να γίνη μείωσις 
της ύλης και των φυσικομαθηματικών. Εις το θέμα τούτο δεν επεκτεί
νομε περισσότερο ως αναρμόδιος.

Μερικάς απόψεις σχετικώς με τα Φυσικά και Μαθηματικά εκ
θέτουν εν συνεχεία οι καθηγηταί των Φυσικών και Μαθηματικών 
του Σχολείου μου (ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο αρρένων Αθηνών), Παχυδάκης 
και Κοροπούλης Ευάγγελος.

Άλγεβρα. Η επέκτασις μερικών ενοτήτων, ως η θεωρία τριωνύ
μου, θεωρία πολυωνύμων, και η επαναληπτική διδασκαλία άλλων 
(σύνολα – ακολουθίαι εις τας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις) δεν αφήνουν 
χρονικά περιθώρια διά την διδασκαλίαν άλλων κλάδων ως «Στα
τιστική», ή «Πιθανότητες». 

Αρκετά κεφάλαια θα ήτο δυνατόν να παραλειφθούν ή να δι
δαχθούν επ’ ευκαιρία, ως είναι η «Απροσδιόριστος Ανάλυσις Βου 
βαθμού».

Τα βιβλία της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως κλασικής κατευθύνσεως είναι 
ακατάλληλα ή εν μέρει ασύμφωνα με το Αναλυτικόν Πρόγραμμα.

Γεωμετρία. Ως προς τας τάξεις Α΄ και Β΄ θα ήτο δυνατόν να 
συμπληρωθή η ύλη διά της αποδείξεως αρκετών απλών θεωρη
μάτων και προτάσεων δευτερευουσών, ούτως ώστε εις τις τάξεις 
Γ΄ και Δ΄ απλώς να υπομνησθούν συντόμως, ώστε να καταστή 
δυνατόν να εξαντληθή η ύλη.

Τα βιβλία της Γ΄ και Δ΄ και Ε΄ κλασικής κατευθύνσεως είναι 
ανεπαρκή, ενώ της Ε΄ πρακτικής κατευθύνσεως έχει πληθώραν 
τύπων, όπερ εμποδίζει τον μαθητήν να εργασθή δημιουργικώς.

Η έλλειψις Γεωμετρίας διά την ΣΤ΄ τάξιν πρακτικής κατευθύν
σεως δημιουργεί προβλήματα.

Τριγωνομετρία. Τα εγχειρίδια Τριγωνομετρίας και κυρίως εκεί
νο της Ε΄ πρακτικής κατευθύνσεως είναι σχεδόν τυπολόγια.

Διά την καλυτέραν απόδοσιν καθηγητών και μαθητών θα ήτο 
επιβεβλημένη η αύξησις των ωρών διδασκαλίας. 
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Τον Μάιο του 1972 ο Π. Γ. Ροντογιάννης γίνεται αποδέκτης διατα-
γής697 του Υπουργείου Παιδείας να μελετήση καταγγελία πολίτου ενα-
ντίον του καθηγητού του Γυμνασίου Χριστοδούλου Συρμακέση και να 
εκδώση πόρισμα, όπερ και εγένετο.698 Επρόκειτο περί αστικής διαφο-
ράς καταγγέλλοντος και καθηγητού.

Τέλη Σεπτεμβρίου 1972 ο Π. Γ. Ροντογιάννης καλείται ν’ αντιμετω-
πίση περίεργη περίπτωση τελειόφοιτου μαθητή699 του, ο οποίος μετά 
και τη νέα απόρριψή του σε ορισμένα μαθήματα στις επαναληπτικές 
απολυτήριες εξετάσεις, κατήγγειλε τον επιστάτη του σχολείου ότι του 
απέσπασε σημαντικό χρηματικό ποσό ως προκαταβολή με την υπό-
σχεση να τον βοηθήση να περάση τα μαθήματα αυτά και να πάρη το 
απολυτήριό του. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης προέβη σε ένορκη διοικητική 
εξέταση και έκδοση πολυσέλιδης εκθέσεως και σχετικού πορίσματος 
για την προϊσταμένη Επιθεώρηση δύο μήνες αργότερα. Πρόκειται για 
την πρώτη και μοναδική περίπτωση κατά την οποία ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης έρχεται αντιμέτωπος με τόσο επιτήδεια ενέργεια κακοήθους 
μαθητή του. Αντιμετωπίζει, όμως, εδώ και άλλες ελαφρά παραβατικές 
ενέργειες μαθητών του. Όπως καταφαίνεται από τις αξιολογήσεις του 
τού διδακτικού προσωπικού του έτους 1968-69, σε τρεις εξ αυτών 
αναφέρεται, ως προσόν ευσυνειδησίας, το ότι συνέλαβαν μαθητές επι-
χειρούντες να αντιγράψουν στις εξετάσεις. Τα παραβατικά αυτά περι-
στατικά, μολονότι σχετικώς λίγα, εντούτοις για τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
συνιστούν ασυνήθιστη και δυσάρεστη κατάσταση, ιδίως αν λάβη κανείς 
υπ’ όψιν την άψογη, σχεδόν ιδανική λειτουργία του Γυμνασίου της 
Νέας Φιλαδελφείας, όπου ουδέν ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε 
στο διάστημα της εκεί παραμονής του. 

Η φροντίδα του Π. Γ. Ροντογιάννη για την περιουσία του ΙΣΤ΄ Γυμνα-
σίου, όπως και την αντίστοιχη όλων εν γένει των προηγούμενων Γυμνα-
σίων, την ευθύνη της διοικήσεως των οποίων είχε, ήταν υποδειγματική. 
Ενδεικτικό παράδειγμα το παρακάτω σύνηθες περιστατικό στα σχολεία 
και πώς το αντιμετώπισε. Κατά κανόνα μετά το τέλος του μαθήματος 
της Σωματικής Αγωγής, όπου χρησιμοποιούνταν διάφορα όργανα γυμνα-
στικής και πιο συχνά μπάλες του βόλεϊ ή του μπάσκετ, οι μαθητές συχνά 
εκδήλωναν την επιθυμία να συνεχίσουν το παιχνίδι τους μ’ αυτές και 

697.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 60529/18.5.1972 διαταγή του Υπουργείου Παιδείας.
698.  Στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη βρίσκεται το εξασέλιδο χειρόγραφο σχέδιο 

της αναφοράς του προς το Υπουργείο Παιδείας επί του θέματος.
699.  Πρόκειται για την περίπτωση του μαθητή Θεοδ. Αντωνίου. 
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στο διάλειμμα που ακολουθούσε. Οι γυμναστές συνήθως υποχωρούσαν 
στις σχετικές παρακλήσεις των μαθητών και το επέτρεπαν. Η ανεξέλε-
γκτη, όμως, χρήση τους, συνεπάγεται είτε φθορά από ακατάλληλη χρήση 
ή ακόμη και απώλειά τους. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, που εκ πεποιθήσεως 
ενδιαφερόταν για την εξάσκηση των μαθητών, συχνά βρέθηκε αντιμέτω-
πος με την ανάγκη αντικαταστάσεως του φθαρμένου ή απολεσθέντος 
υλικού, κάτι που προκαλούσε στη διοίκηση δυσανάλογη γραφειοκρατική 
σκοτούρα και τρέξιμο. Γνωρίζοντας, λοιπόν, αυτά εκ πείρας, ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης φρόντιζε να υπενθυμίζη προφορικά, στην αρχή συνήθως του 
σχολικού έτους, στους υπεύθυνους γυμναστές τις σχετικές τους υποχρε-
ώσεις για προστασία των οργάνων και του υλικού που χρησιμοποιούσαν 
και δεν δίσταζε να τους ανακαλή στην τάξη και εγγράφως όποτε αυτό 
χρειαζόταν. Τούτο συνέβη και το 1973 με δύο συμπαθείς γυμναστές 

Εικ. 162. 28.4.1972. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης με καθηγήτριες-συνοδούς του ΙΣΤ΄ 
Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών σε εκδρομή στο θέατρο Επιδαύρου, ψηλά πάνω 
από τις κερκίδες.
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του, τον Γ. Σκαρπέλο και τον Ν. Χατζόπουλο, στους οποίους αυστηρώς 
απευθύνθηκε στις 15 Μαΐου 1973 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 311 έγγραφό 
του, το οποίο κοινοποίησε και στην προϊσταμένη αρχή.700 

Στις 29 Μαρτίου 1973 ο Π. Γ. Ροντογιάννης είχε την ιδιαίτερη χαρά 
να παρακολουθήση στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών την εναρκτήρια ομιλία του παλιού και αγαπημένου του μαθη-
τή Αριστόξενου Σκιαδά, με θέμα «Η ιδιοτυπία του αρχαίου ελληνικού 
λόγου και η ερμηνευτική αποκάλυψις αυτής», μετά την εκλογή του τε-
λευταίου ως τακτικού καθηγητή στη Δ΄ έδρα της Κλασικής Φιλολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο νέος καθηγητής στην αρχή του λόγου του, 
αναμιμνησκόμενος με ευγνωμοσύνη των διδασκάλων του σ’ όλες τις 
βαθμίδες της εκπαιδεύσεως, επισήμανε: «[...] την εις την φιλολογικήν 
επιστήμην όμως επίδοσίν μου οφείλω κυρίως εις δύο αγαπητούς διδα-
σκάλους μου εις το Γυμνάσιον της πατρίδος μου Λευκάδος: εις τους νυν 
Γυμνασιάρχας κ.κ. Π. Ροντογιάννην και Χ. Περδικάρην, οι οποίοι την 
στιγμήν αυτήν ακούουν τον μαθητήν των, όστις έχει την ευτυχίαν και 
από του βήματος αυτού να τους εκφράση την ευγνωμοσύνην του».701 

Στις 30 Ιουνίου 1973 ο Π. Γ. Ροντογιάννης εισήχθη στο Γενικό Κρα-
τικό Νοσοκομείο Αθηνών για νοσηλεία (έως τις 4 Ιουλίου 1973), πά-
σχων «εκ θλαστικού τραύματος πτερυγίου δεξιού ωτός και ριζορρινίου 
εξ αιτίας ελαφρού τροχαίου ατυχήματος».702 Μετά τη νοσηλεία του ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης έλαβε πενθήμερη αναρρωτική άδεια.

Στα τέλη 1973 με αρχές 1974 ο Π. Γ. Ροντογιάννης δημοσιεύει σε 
συνέχειες στην εφημ. Ηχώ της Λευκάδος τη μελέτη του «Η στάση των 
χωρικών της Λευκάδος 1819».703 

Η Διεύθυνση Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τμήμα Α΄) της Νομαρχίας Αττι-
κής (Διαμέρισμα Αθηνών) απευθυνόμενη, το 1974, με έγγραφό της προς 
τον γυμνασιάρχη του ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών Π. Γ. Ροντογιάν-
νη εκφράζει προς αυτόν θερμά συγχαρητήρια για την «αξιόλογον» 

700.  Αντίγραφο του ως άνω εγγράφου βρίσκεται στο αρχείο του Π. Γ. Ροντογιάννη.
701.  Βλ. σχετικώς Δ. Χ. Σκλαβενίτη, «Αριστόξενος Δ. Σκιαδάς 1932-1994», Επετη

ρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Η΄, Αθήναι 1995, σ. 48-49. 
702.  Βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 413510/29.10.1973 έγγραφο της Διευθύνσεως Μέσης 

Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Α΄ της Νομαρχίας Αττικής. 
703.  Βλ. στα ακόλουθα φύλλα: φ. 34, Οκτώβριος 1973, φ. 36, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 

1973, φ. 37, Ιανουάριος 1974, φ. 38, Φεβρουάριος, φ. 39, Μάρτιος, φ. 40, Απρίλιος 1974, 
φ. 41, Μάιος 1974, φ. 42, Ιούνιος 1974, φ. 43, Ιούλιος 1974, φ. 44, Αύγουστος 1974, φ. 45, 
Σεπτέμβριος 1974, φ. 46-47, Οκτώβριος – Νοέμβριος 1974, φ. 49-50, Ιανουάριος – Φεβρου-
άριος 1975, φ. 52, Απρίλιος 1975, φ. 53, Μάιος 1975, φ. 54-55, Ιούνιος – Ιούλιος 1975.
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δραστηριότητα και την ενεργό συμπαράστασή του στην καλλιέργεια 
και εφαρμογή των ερυθροσταυριτικών ιδεωδών.704 Την ίδια χρονιά, επί 
τη επετείω της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Π. Γ. Ροντογιάννης οργανώνει 
στο Γυμνάσιό του τις σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις. Έχει προσαρ-
μόσει για την περίσταση στα νέα δεδομένα μια παλαιότερα ισχύουσα 
εγκύκλιο για τη Σημαία. Παραθέτουμε εδώ τη γλωσσικά τροποποιημέ-
νη σχετική εγκύκλιο, που βρίσκεται στο αρχείο του: 

Μαθηταί, η Σημαία που επιστέφει τίμιος Σταυρός, την οποία σας 
παραδίδει σήμερα το Σχολείον και σας εμπιστεύομαι, είναι το ιερό 
σύμβολο της Πατρίδος μας. Υψώνεται υπερήφανος εις τα ελληνικά 
φρούρια, εις τα ελληνικά σκάφη, εις τα ελληνικά πνευματικά ιδρύ
ματα. Ατενίσατε το ιερό σύμβολον της Πατρίδος μας ευλαβώς και 
με αγάπην και αφοσίωσιν. Υπό την σκέπην και προστασίαν της θα 
ανδρωθήτε και θα δράσετε ως στρατιώται και πολίται. Μεριμνή
σατε από σήμερα με την ευπείθεια, την επιμέλεια και την καθόλου 
αρετή σας να αναδειχθήτε άξια τέκνα της Πατρίδος και φρουροί 
της τιμής και της δόξης του Έθνους μας. Ζήτω το Έθνος. 

Το έτος 1974 ο Π. Γ. Ροντογιάννης βλέπει να δημοσιεύεται, επιτέ-
λους, Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, έργο από μακρού χρόνου ολο-
κληρωμένο. Για το έργο του αυτό ο συγγραφέας βραβεύτηκε από την 
Ακαδημία Αθηνών κατά την πανηγυρική εκδήλωση της 30ής Δεκεμβρί-
ου 1975 (Εικ. 163-164). Το αφετηριακό,705 πολύτιμο,706 και σημαντικό-
τατο707 αυτό έργο εκδόθηκε από την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών ως 
Γ΄ τόμος της οικείας Επετηρίδος (1973) και έφτασε τις 623. Αποτελεί-
ται από δύο μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στα χριστιανικά 
έργα που περιγράφονται στα ακόλουθα κατά σειρά κεφάλαια: «Οι 
ναοί της Λευκάδος», «Η τοιχογραφία», «Οι τοιχογραφημένοι ναοί», «Η 

704.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1308/4.4.1974 έγγραφό της.
705.  Α. Σταυροπούλου, «Ιάκωβος, ο χορηγός του Ναού της Οδηγήτριας στην Απόλ-

παινα Λευκάδας», Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Γ΄ Συμποσίου, Η χριστι
ανική τέχνη στη Λευκάδα 15ος19ος αιώνας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, 
Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 8-9 Αυγούστου 1988, Αθήνα 2000, σ. 22.

706.  Α. Χαραλαμπίδη, «Επτάνησα: Στα δυτικά της νεότερης ελληνικής τέχνης», 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Γ΄ Συμποσίου, ό.π., σ. 113.

707.  Μ. Καρκαζή, «Η συνεισφορά του Π. Γ. Ροντογιάννη στην έρευνα της «Επτανη-
σιακής Σχολής» ζωγραφικής», Η Λευκάδα και οι ιστορικοί της, 19ος20ός αι., Πρα
κτικά του Συνεδρίου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, 
Λευκάδα 5-7 Αυγούστου 2008, Αθήνα 2009, σ. 159-167.
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λευκαδίτικη φορητή εικόνα», «Οι ναοί που έχουν τις φορητές εικόνες» 
(57 τον αριθμό) και «Τα τέμπλα». Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται 
«Οι καλλιτέχνες» στα ακόλουθα κατά σειρά κεφάλαια: «Οι ζωγράφοι», 
«Οι ξυλογλύπτες» και «Οι χρυσικοί». Την έκδοση συμπληρώνουν 125 
πίνακες των χριστιανικών έργων.

Στις 3 Ιουλίου 1975 ο Π. Γ. Ροντογιάννης αποχώρησε από την υπη-
ρεσία συνταξιοδοτούμενος λόγω συμπληρώσεως (από τις 3 Νοεμβρίου 
1974) 35ετούς πραγματικής και συνταξίμου υπηρεσίας.708 

708.  Δυνάμει του Ν. 22/1975 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1605/30.6.1975 Διαταγής 
της Ε΄ Διοικητικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως διαμερίσματος Αθηνών. 

Εικ. 163. 30.12.1975. Η βράβευση του Π. Γ. Ροντογιάννη από την Ακαδημία 
Αθηνών. Ο φιλόλογος-ιστορικός παραλαμβάνει από τον πρόεδρο της Ακα-
δημίας Παναγιώτη Ζέπο (1908-1985) το βραβείο για το έργο του Η χριστι
ανική τέχνη στη Λευκάδα.
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Συνοψίζοντας τη β΄ αττική περίοδο του Π. Γ. Ροντογιάννη στο ΙΣΤ΄ 
Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών, επισημαίνουμε κατ’ αρχάς το γεγονός ότι 
στο σχολείο αυτό, που υστερούσε σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 
σε ότι αφορά τον μαθητόκοσμο και τις εγκαταστάσεις του, ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης κάνει την δουλειά του ευσυνείδητα και αποτελεσματικά ως 
προϊστάμενος και διδάσκων. Επιπλέον, όμως, είναι εμφανής η προσπά-
θειά του, βασισμένη στην εξαιρετική γνώση των περί την εκπαίδευση 
θεμάτων και τη σπουδαία πείρα του ως παιδαγωγού, να βοηθήση όσο 
μπορεί, με τους λόγους και τις εισηγήσεις του, στην καλλίτερη διαπαι-
δαγώγηση των μαθητών και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος εν γένει. Ο ίδιος το θεωρεί αυτό ως χρέος του, τώρα που διανύει την 
τελευταία φάση της σταδιοδρομίας του. Το 1974 βλέπει με ικανοποίηση 
να δημοσιεύεται η λαμπρή μονογραφία του Η χριστιανική τέχνη στη 
Λευκάδα, για την οποία βραβεύεται από την Ακαδημία Αθηνών. 

Εικ. 164. Το βραβείο που απονεμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών στον Π. Γ. 
Ροντογιάννη για το έργο του Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα.
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Με τη συνταξιοδότησή του, το 1975, ο Π. Γ. Ροντογιάννης θα βρε-
θή αναγκαστικά μακριά από το ζωογόνο στοιχείο, το σχολείο με τον 
κό σμο του, όπου ο ίδιος αισθανόταν ικανοποίηση και χαρά. Θα βρε-
θή μακριά από την αίθουσα διδασκαλίας, που ήταν γι’ αυτόν χώρος 
εμπνεύ σεως και δημιουργίας. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε για τον ίδιο 
πλήγμα. Το μοντέλο που χαρακτηρίζει τον Π. Γ. Ροντογιάννη και σε 
αυτήν την τελευταία περίοδο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, 
είναι αυτό του χαρισματικού φιλολόγου/εκπαιδευτικού, του παραδειγ-
ματικού προϊσταμένου, του βραβευμένου συγγραφέα-ερευνητή και του 
έμπειρου και ικανού εισηγητή.

Επίλογος

Η συνταξιοδότηση βρίσκει τον Π. Γ. Ροντογιάννη σε πολλή καλή κατά-
σταση από άποψη υγείας. Ο ίδιος αισθάνεται ακμαίος και ικανός να 
συνεχίση, στον άφθονο πια διαθέσιμο χρόνο του, τη συγγραφική του 
δραστηριότητα ολοκληρώνοντας το σχετικό με την ιστορία της Λευκά-
δος ανέκδοτο ακόμα και λίαν εκτεταμένο έργο του, που υπήρξε αταλά-
ντευτα για δεκαετίες το κύριο έργο στο οποίο προσέβλεπε. Με το έργο 
αυτό θα καταπιαστή πυρετωδώς, σχεδόν αποκλειστικά, για πάνω από 
21 χρόνια, ώς τον θάνατό του το 1996. Κύρια αλλά όχι αποκλειστική 
ιδιότητά του όλο αυτό το διάστημα θα είναι εκείνη του ερευνητή-ιστο-
ρικού. Εν τέλει δε, καταβάλλοντας αφάνταστη προσπάθεια και κόπο, 
ενόσω εκδηλώνονταν νέα χρόνια προβλήματα υγείας, πρώτα η μελαγ-
χολία, το 1978, που θα τον ταλαιπωρήση στη συνέχεια άλλες δυο φορές, 
και η νόσος Πάρκινσον από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και μετά, 
θα κατορθώση να ολοκληρώση 1) την έκδοση της ογκώδους (συνολικώς 
923 σελίδες), δίτομης Ιστορίας της νήσου Λευκάδος (ο τ. Α΄ εκδόθηκε 
το 1980 και ο τ. Β΄ το 1982), ένας πραγματικός άθλος, 2) την επίσης 
εκτεταμένη πολύτιμη μονογραφία του Οι πρωτεύουσες της Λευκάδος 
(1988, 210 σ.), 3) την ίδια χρονιά τη λίαν ενδιαφέρουσα πραγματεία του 
Τα ιστορικά του χωριού Τσουκαλάδες Λευκάδος (192 σ.), 4) το 1984 
την εργασία του «Η οικογένεια των Σικελιανών» (26 σ.), 5) το 1995 τις 
πολύτιμες εργασίες του: «Ο πληθυσμός της Λευκάδος από το απώτερο 
παρελθόν ως το 1991 μ.Χ.» (78 σ.), 6) την ίδια χρονιά το «Σεισμολόγιο 
Λευκάδος (1469-1971)» (55 σ.), και 7) «Το χρονικό της σύστασης της 
τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Αντικειμένων Με-
ταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης Λευκάδος» (52 σ.), για να ανα-
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φερθούμε μόνο στο σημαντικώτερο από το ιστοριογραφικό του έργο. 
Δεν θα εγκαταλείψη, όμως, και τις ιδιότητες του εκπαιδευτικού-ιστο-

ρικού, όπως και αυτές του φιλολόγου-λογοτέχνη· ιδιότητες που συνυπάρ-
χουν πάντα μέσα του, έτοιμες να εκδηλωθούν. Θα μπορέση, έτσι, να εκ-
δώση το 1994 στην Αθήνα τη λίαν εκτεταμένη του πραγματεία, που από 
χρόνια μεθοδικά ετοίμαζε, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα, 16131950, με 
τις 378 πυκνογραμμένες σελίδες, έργο που εντάσσεται στη λοιπή ιστορία 
της ιδιαιτέρας του πατρίδος, αλλά αφορά ιδιαιτέρως και στον εκπαιδευ-
τικό κλάδο, που ο ίδιος και ο πατέρας του ευδοκίμως υπηρέτησε. Ακόμη, 
θα εκδώση το 1995 στην Αθήνα τη μεταγλώττιση στη δημοτική της πλα-
τωνικής Απολογίας του Σωκράτη και του Κρίτωνα και την ποιητική του 
συλλογή Ποιήματα, ενώ τον επόμενο χρόνο θα δημοσιεύσει τη λαμπρή 
έμμετρη μεταγλώττιση του Προμηθέα δεσμώτη του Αισχύλου. 

Αδιάκοπη και συνεχής, παρά τα προβλήματα υγείας που παρεμβάλ-
λονται και τον δυσχεραίνουν, είναι η προσπάθειά του να ολοκληρώση, ει 
δυνατόν και δημοσιεύση, κάθε άλλη προσπάθεια που είτε ήταν ημιτελής ή 
απαιτούσε «φινίρισμα». Η ρήση του Μάρκου Αυρηλίου «η πηγή του κα-
λού μπορεί να αναβλύζη, αν πάντα σκάβης» τον καταδίωκε ώς το τέλος! 

Ο θάνατός του το 1996 του στέρησε τη χαρά να δη δημοσιευμένο το 
έργο του Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς) 25.2.1915 π.η. 
– 24.12.1943, που είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο και αδικοχαμένο 
του αδελφό, Σπύρο, ήρωα του Ελληνοϊταλικού πολέμου και της Εθνι-
κής Αντίστασης· το έργο αυτό είχε επιμελώς ετοιμάσει για δημοσίευση 
αρκετά πριν τον θάνατό του, αλλά τελικώς εκδόθηκε αργότερα, το 2001 
στην Αθήνα. Την τελευταία αυτή χρονιά, στα 66 του χρόνια είδε με κα-
θυστέρηση το φως της δημοσιότητας και η γραπτή μαρτυρία που μας 
άφησε για το συλλαλητήριο των αμπελουργών της Λευκάδος του 1935, 
με τη δραματική του κατάληξη. Στις μέρες μας (2013), είναι έτοιμη για 
εκτύπωση στην Επετηρίδα της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών (τ. ΙΒ΄, 
2009-2011) μια άλλη του μελέτη υπό τον τίτλο «Η πιθανή μορφολογία 
της μεταξύ ΒΑ Λευκάδος και Ακαρνανίας περιοχής στα μυκηναϊκά και 
ιστορικά χρόνια ως τη ρωμαϊκή κατάκτηση κυρίως από τις φιλολογικές 
πληροφορίες», πολυσέλιδη και αυτή και ως εκ της φύσεώς της ενδια-
φέρουσα. 

Είμαστε δε βέβαιοι ότι ο Π. Γ. Ροντογιάννης θα αισθανόταν επίσης 
τουλάχιστον ικανοποίηση, αν ήταν σε θέση να δη κάποτε δημοσιευμένο 
και το ενδιαφέρον και εκτεταμένο, που έμεινε ώς τώρα στα χαρτιά, 
φιλολογικό του έργο, την «Ευρεία Aνάλυση της Απολογίας του Σωκρά-
τους» και τις έμμετρες νεανικές μεταφράσεις του Α΄ και Β΄ βιβλίου των 
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Γεωργικών του Βιργιλίου και του Κατακλυσμού του Οβιδίου, καθώς 
και το πλούσιο και λίαν εκτεταμένο αλλά ανεπεξέργαστο λαογραφικό 
υλικό της ιδιαιτέρας του πατρίδος και της αντίπερα Ακαρνανίας, που 
με επιμέλεια, όπως είδαμε, συνέλεξε με τη βοήθεια των πολύ καλών 
μαθητών του κατά την α΄ λευκαδιακή του περίοδο.

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης με τον θάνατό του το 1996 άφησε πίσω του 
πολύπτυχο και σημαντικό έργο, το οποίο μπορούμε να το διακρίνουμε 
σε: 1) επαγγελματικό: εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό, 2) ερευνητικό, 3) 
κοινωνικό-πολιτισμικό, 4) φιλολογικό και 5) λογοτεχνικό. 

Στη συνέχεια θα προβούμε στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου του Π. Γ. Ροντογιάννη, αφού αυτό είναι το κύριο αντικείμενο της 
ανά χείρας πραγματείας. Στο εν λόγω έργο περιλάβαμε και οποιο-
δήποτε ερευνητικό, κοινωνικό-πολιτισμικό, φιλολογικό και λογοτεχνικό 
του έργο συνδέεται με το εκπαιδευτικό, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Κατά την περίοδο 1975-2013 είδαν το φως της δημοσιότητας τα πα-
ρακάτω έργα του Π. Γ. Ροντογιάννη, που έχουν σχέση με την ιστοριο-
γραφία της Λευκάδος:

1.  Iστορία της νήσου Λευκάδος
2.  Οι πρωτεύουσες της Λευκάδος
3.  Η ιστορία της εκπαιδεύσεως στη Λευκάδα 16131950
4.  «Το ιστορικό της ιδρύσεως της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μου-

σείου Μεταβυζαντινών Χριστιανικών Αντικειμένων Λευκάδος»
5.  «Το σεισμολόγιο της Λευκάδος»
6.  «Ο πληθυσμός της Λευκάδος από αρχαιοτάτων χρόνων»
7.  Τα ιστορικά του χωριού των Τσουκαλάδων.

Διάφορα άρθρα του Π. Γ. Ροντογιάννη μετά τη συνταξιοδότησή του:

1.  «Ερμηνευτικά στον “Αλαφροΐσκιωτο” του Άγγελου Σικελιανού», 
εφημ. Λευκαδίτικη Πνοή, φ. 23, Μάρτιος – Απρίλιος – Μάιος 1991, 
σ. 3, 4, 6.

2.  «Η προσφορά της Λευκάδος στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1821», 
εφημ. Λευκαδίτικη Πνοή, φ. 57, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1998, 
σ. 7, και φ. 58, Μάρτιος – Απρίλιος 1998, σ. 6.

3. «Τσουκαλάδες: ιστορικά – γεωγραφικά – ετυμολογικά», εφημ. 
Τσουκαλαδιώτικα, φ.1, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1980, σ. 1.

4.  «Ιστορικά των Τσουκαλάδων», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 2, 
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1981, σ. 5.

5.  «Οι οικογένειες Ροντογιάννη και Σταματέλου όπως διαμορφώ-
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θηκαν μετά την εγκατάστασή τους στους Τσουκαλάδες», εφημ. 
Τσουκαλαδιώτικα, φ. 3, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1982, σ. 3.

6.  «Ο δάσκαλος Μηνάς Ροντογιάννης (1835-1903) και μια διδασκα-
λία του», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 5, Δεκέμβριος 1984, σ. 2.

7. «Η φάρα των Σταματελαίων στους Τσουκαλάδες», εφημ. Τσου
καλαδιώτικα, φ. 6, Μάρτιος 1985, σ. 3.

8.  «Ροντογιανναίοι στα Πράμαντα της Άρτας», εφημ. Τσουκαλαδιώ
τικα, φ. 7, Ιούνιος 1985, σ. 3.

9. «Και πάλι Ροντογιανναίοι», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 8, Νοέμ-
βριος 1985, σ. 3.

10. «Οι Βεργιναίοι των Τσουκαλάδων Λευκάδος», εφημ. Τσουκα
λαδιώτικα, φ. 10, Μάιος 1986, σ. 2.

11. «Οι φάρες των Τσουκαλάδων», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 12, 
Δεκέμβριος 1986, σ. 2.

12.  «Η οικογένεια Γκιόκα», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 13, Δεκέμ-
βριος 1986, σ. 2.

13.  «Οι φάρες των Τσουκαλάδων», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 15, 
Απρίλιος 1987, σ. 2, 3.

14.  «Οι φάρες των Τσουκαλάδων», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 16, 
Ιούνιος – Ιούλιος 1987, σ. 2.

15. «Οι εκκλησίες των Τσουκαλάδων», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 
17, Σεπτέμβιος 1987, σ. 3, και φ. 18, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 
1988, σ. 2. 

16. «Οι Ιταλοί στους Τσουκαλάδες», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 
21, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1988, σ. 1, 6.

17. «Οι ψάλτες των Τσουκαλάδων», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 22, 
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1988, σ. 3.

18. «Διορθώσεις και προσθήκες», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 23, 
Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 1989, σ. 6.

19. «Οι λιθαριτζήδες», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 26, Νοέμβριος – 
Δεκέμβριος 1989, σ. 4, 5.

20. «Η “χαλασά” 11-12 Φλεβάρη 1936», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 
27, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1990, σ. 6.

21. «Το χρονικό των Δημοτικών Σχολείων της Λευκάδος από το 
1828 έως το 1864», εφημ. Τσουκαλαδιώτικα, φ. 30, Ιανουάριος 
– Φεβρουάριος 1991, σ. 8.

22. «Πώς αναπτύχθηκε η γειτονιά των Σταματελαίων», εφημ. Τσου
καλαδιώτικα, φ. 31, Ιούνιος – Ιούλιος 1991, σ. 1, 3.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ Π. Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

1. Το εκπαιδευτικό έργο του Π. Γ. Ροντογιάννη εν συνόψει

Το σχετικό με την εκπαίδευση έργο709 του Π. Γ. Ροντογιάννη κατηγοριο-
ποιείται ως εξής:

Α΄. Το αμιγώς διδακτικό: διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, των Λατι-
νικών, των Νέων Ελληνικών, της Ιστορίας και της Λογικής-Φιλοσοφίας.

Β΄. Το διοικητικό, ως προϊστάμενος (γυμνασιάρχης και λυκειάρχης).

Γ΄. Το συγγραφικό-φιλολογικό: 
1. Το δημοσιευμένο μεταφραστικό: 

i.  Γαΐου Ιουλίου Καίσαρος, Απομνημονεύματα Γαλατικού Πο
λέμου (1958).

ii.  Πλάτωνα, Απολογία του Σωκράτη και Κρίτωνας (1995).
iii.  Αισχύλου, Προμηθέας δεσμώτης (1996).

2. Το αδημοσίευτο μεταφραστικό:
i.  Πόπλιου Βιργιλίου Μάρωνος, Γεωργικά, βιβλίο Α΄ και Β΄.
ii.  Πόπλιου Οβιδίου Νάσωνος, Κατακλυσμός.
iii.  «Ευρεία Ανάλυση της Απολογίας» («Διάρθρωση της Απολογίας», 

«Η χρονολογία της», «Ο σκοπός της πλατωνικής “Απολογίας”», 
«Η σχέση της “Απολογίας” του Πλάτωνος με την απολογία που 
έκαμε ο Σωκράτης μπροστά στο Δικαστήριο», «Οι αιτίες της 
κατηγορίας και της καταδίκης του Σωκράτη», «Ο Άνυτος»).

Δ΄. Το ερευνητικό/συγγραφικό, άμεσα συνδεόμενο με την εκπαίδευση:

1.  «Ο Αθανάσιος Ψαλίδας και η αρχή της Μέσης Παιδείας στη Λευ-
κάδα» (1954).

709.  Περισσότερες πληροφορίες για το καταχωρισμένο εδώ έργο ο αναγνώστης θα 
βρη στα προηγούμενα κεφάλαια.
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2.  «Ιστορικός Χάρτης 1453-1947 Νεωτέρας Ελλάδος (τεκμηρίωση)».
3.  «Πέτρος Βρυώνης» (1962).
4.  «Κωνσταντίνος Στρατούλης» (1962).
5.  «Πάνος Κοντογιώργης» (1962).
6.  «Το χρονικό των Δημοτικών Σχολείων της Λευκάδος» (1971).
7.  «Η παιδεία στη Λευκάδα από περίπου 1600 – τέλη 18ου αιώ-

να» (1990).
8.  «Jean Wassan. Ένας σοφός του γαλλικού Διαφωτισμού, Καθη-

γητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Προκαταρκτικού Σχολείου της 
Λευκάδος: πρώτου σχολείου Μ.Ε. στο νησί» (1991).

9.  Η εκπαίδευση στη Λευκάδα (16131950) (1994).

Ε΄. Tο ερευνητικό/συγγραφικό πολιτισμικό, έμμεσα συνδεόμενο με την 
εκπαίδευση-διαπαιδαγώγηση:
1.  «Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης 

και του Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστι-
κής Τέχνης Λευκάδος» (1995).

2.  Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα (1974).

ΣΤ΄. Η ίδρυση και λειτουργία από τον ίδιο:
1.  Της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδος (1952-56 και 1962-66).
2.  Του Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέ-

χνης Λευκάδος (1952-56 και 1962-66).

Ζ΄. Oι επικήδειοι λόγοι που εκφώνησε για εκπαιδευτικούς:
1.  Για τον δημοδιδάσκαλο Κων/νο Επαμ. Σταματέλο (29.10.1964).
2.  Για τον μαθηματικό Ιωάννη Σπυρ. Παπαδάτο, επίτιμο γενικό 

επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύσεως (18.2.1984).
3.  Για τον μαθηματικό Σπύρο Ιωάν. Παπαδάτο (14.1.1985).
4.  Για τον φιλόλογο Ιωάννη Κωνστ. Σταματέλο, γενικό επιθεωρητή 

Μέσης Εκπαιδεύσεως (5.4.1987).
5.  Για τον καθηγητή Σωματικής Αγωγής Στάθη Σάντα (3.4.1990).

Η΄. Λόγοι για εκλιπόντες Λευκάδιους συναδέλφους του:
1.  Για τον Γεράσιμο Γρηγόρη: «Αποχαιρετισμός στο Γεράσιμο Γρη-

γόρη» και «Ο Γεράσιμος Γρηγόρης (βιογραφικά στοιχεία και το 
έργο του)» (1985).

 2.  Για τον Ιωάννη Σπυρ. Παπαδάτο: «Ο Γιάννης Σπ. Παπαδάτος 
26.6.1903 – 17.2.1984», φιλολογικό μνημόσυνο (22.3.1989).

Θ΄. Η Εισήγησή του στην προϊσταμένη αρχή, ως αναπληρούντος τον 
διοικητικό επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύσεως της Α΄ Εκπαιδευτι-
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κής Περιφερείας (Αθήνα), με τίτλο «Περί Μαθημάτων – Βιβλίων 
– κ.λ.π.» (1972).

Ι΄.  Ποιήματα (σονέττα) που έγραψε για εκπαιδευτικούς (βλ. τη συλλο-
γή Ποιήματα):
1.  Για τον δάσκαλο Γεώργιο Π. Ροντογιάννη: «Στον πατέρα μου» 

(1938).
2.  Για τον μέντορά του Δρα Βασίλειο Ι. Σταματέλο: «Στο Βασίλειο 

Σταματέλο» (1933).
3.  Για τον δάσκαλο και αδελφό του Σπύρο Γ. Ροντογιάννη: «Στον 

αδερφό μου που διωρισμένος δάσκαλος πήγε να διδάξη στη 
Μεταμόρφωση Μεσσηνίας» (Ιούνιος 1940), «Στο Σπύρο Γεωρ-
γίου Ροντογιάννη (Σπύρο Μελά) †24.12.1943» και «Επόθησε η 
καρδιά των πεθαμένων τη ζωή».

ΙΑ΄. Ομιλίες και πανηγυρικοί λόγοι: 
1.  Σε συνάντηση φιλολόγων στην Αθήνα, με θέμα: «Περί της σχο-

λικής εκθέσεως» (15-17.11.1969).
2.  Στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Θηλέων 

Νέας Φιλαδελφείας (7.5.1968).
3.  Στο Γυμνάσιο Λευκάδος, για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων 

(21.2.1947), για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου (25.3.1951) 
και για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (28.10.1951).

ΙΒ΄. Προσφωνήσεις:
1.  Καθηγητών-επισκεπτών στο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας (1962).
2.  Μαθητών του Γυμνασίου Λευκάδος (1962).
3.  Μαθητριών στο Γυμνάσιο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας (1967).
4.  Καθηγητών-επισκεπτών στο ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών 

(1970).
5. Μαθητών του ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών (1971).

ΙΓ΄. Λαογραφικές μελέτες, με τη συνεργασία μαθητών του Γυμνασίου 
Λευκάδος και δασκάλους (1950-1954): 67 λαογραφικά τετράδια.

ΙΔ΄. Οργάνωση θεατρικών παραστάσεων με μαθητές Γυμνασίου:
1.  Στο Γυμνάσιο Πιερίας (1940).
2.  Στο Γυμνάσιο Λευκάδος (1947, 1948 και 1949).

IΕ΄. Διάφορες άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες:
1.  Γλωσσική προσαρμογή του σχετικού με τη Σημαία κειμένου, στο 

ΙΣΤ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών (27.10.1974).
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2.  Σύμπραξη στην ίδρυση της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών (9.4. 
1949).

3.  Ξεναγήσεις μαθητών-εκδρομέων σε επιλεγμένους από τον ίδιο 
προορισμούς με σημαντική ιστορική αξία.

4.  Συμμετοχή στην οργάνωση διδασκαλικού Συνεδρίου στη Λευκά-
δα (14.11.1951)

5.  Ερυθροσταυριτικές πρωτοβουλίες στα Γυμνάσια.
6.  Αποχαιρετισμός-κατευόδιο (ομιλία) προς τους μαθητές του ΙΣΤ΄ 

Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών («Η θάλασσα και η σημασία της 
από οικονομικής και υγιεινής απόψεως και από απόψεως εθνι-
κής ασφαλείας») (7.6.1969).

Στα προηγούμενα κεφάλαια γνωρίσαμε πώς ο Π. Γ. Ροντογιάννης, 
που διέθετε την απαραίτητη παιδαγωγική κλίση, προϋπόθεση για κάθε 
καλό δάσκαλο, εκπαιδεύθηκε και μεθοδικά και σχολαστικά προετοιμά-
σθηκε για να αναλάβει το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό του έργο ως φι-
λόλογος καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση. Τον παρακολουθήσαμε στις 
φάσεις της μακράς πορείας του στη δημόσια εκπαίδευση και γνωρίσα-
με το επαγγελματικό του έργο, ως καθηγητού στην αρχή και προϊστα-
μένου κατόπιν, γυμνασιάρχη και εν τέλει λυκειάρχη. Γνωρίσαμε πώς 
δίδασκε στην τάξη και την απήχηση που είχε η διδασκαλία του στους 
μαθητές και πώς οι γονείς των μαθητών και η κοινωνία εκτίμησε την 
παρουσία του στην εκπαίδευση. Είδαμε, επίσης, πώς έγινε αποδεκτή 
η προσωπικότητα και το έργο του από συναδέλφους του εκπαιδευτι-
κούς. Γνωρίσαμε πώς αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό του 
έργο (διδακτικό και διοικητικό), την επιστημονική του κατάρτιση και 
την προσωπικότητά του εν γένει οι γενικοί επιθεωρητές Μέσης Εκπαι-
δεύσεως, που κατά καιρούς τον επισκέφθηκαν, και διαπιστώσαμε τη 
βελτίωση της αποδόσεώς του με την πάροδο του χρόνου. Γνωρίσαμε, 
ακόμα, πώς η προϊσταμένη του αρχή σε επίπεδο Μέσης Εκπαιδεύ-
σεως και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκτίμησαν τον 
ίδιο και το έργο του. Επιπλέον, πληροφορηθήκαμε για τις σπουδαίες 
πολιτισμικές-παιδαγωγικές πρωτοβουλίες και τις συγγραφές για την 
ιδιαίτερη πατρίδα του, το μοναδικό και λίαν εκτεταμένο για την τέχνη 
και την εκπαίδευση στη Λευκάδα και τους εκπαιδευτικούς της ιστορι-
ογραφικό και το σημαντικό φιλολογικό-συγγραφικό του έργο. Είδαμε 
τις σχετικές με την εκπαίδευση/διαπαιδαγώγηση εισηγήσεις και ομιλίες 
του για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τους πολλούς 
πανηγυρικούς του λόγους στις εθνικές επετείους, την πατριωτική του 
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δράση και ακόμη τους επικήδειους, πρότυπα λόγων, για εκλιπόντες εκ-
παι δευτικούς, με τους οποίους συνδέθηκε στη ζωή. Τέλος, γνωρίσαμε 
ακό μη ότι για τον ίδιο η παιδεία, στην οποία ολόψυχα αφιερώθηκε 
σήμαινε «[...] ακριβό λουλούδι του πνεύματος, ψυχή του πολιτισμού, κι 
απ’ αυτήν εξαρτώνται όσα καλά κάθε λαός κληροδοτεί στην ιστορία, 
στην ανθρωπότητα, ό,τι μένει αθάνατο από κάθε λαό, ό,τι δικαιώνει την 
ύπαρξη κάθε έθνους, που εκτιμά πως [...] στις μέρες μας μάλιστα είναι 
πια ολοφάνερο πως η παιδεία είναι προωρισμένη να καθορίση τις τύχες 
της ανθρωπότητος. Γι’ αυτό το άνοιγμα ενός σχολείου σ’ ένα παρελθόν 
πνιγμένο στην αμάθεια και το σκοτάδι πρέπει να λογαριάζεται σα μια 
κατάκτηση και μια νίκη του καλού, απροσμέτρητης σημασίας, γιατί 
έδωκε χέρι στον άνθρωπο ν’ ανεβή ολοένα ψηλότερα στην κλίμακα που 
τον ωδήγησε στο φως».710 

2. Aξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του Π. Γ. Ροντογιάννη 

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού, τουτέστιν του 
επαγγελματικού του έργου, είναι ανάγκη κατ’ αρχάς να έχουμε κατά 
νου τι εξυπηρετούσε, τουλάχιστον τότε που ο ίδιος δίδασκε, η φιλο-
λογική μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών στο Γυμνάσιο και 
κατόπιν να δούμε αν ο ίδιος διέθετε τις προϋποθέσεις και τις ικανότη-
τες για να είναι ο ίδιος ένας «καλός δάσκαλος». Για τα θέματα αυτά 
θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις απόψεις του εξέχοντος Έλλη-
να φιλολόγου-παιδαγωγού, του καθηγητού Παιδαγωγικής Αλεξάνδρου 
Δελμούζου (1880-1956). 

Ο Δελμούζος σχετικώς με το πρώτο ερώτημα, υποστηρίζει πως με 
τη φιλολογική εκπαίδευση-μόρφωση οι μαθητές «[...] πρέπει να συνη-
θίσουν στην αυστηρή λογική σκέψη και να ζήσουν αληθινά τις πνευ-
ματικές αξίες. Γι’ αυτό το κάθε μάθημα πρέπει να διδάσκεται στα 
Γυμνάσια με τη μέθοδο που πηγάζει από την πνευματική του σύσταση, 
δηλαδή με την επιστημονική του μέθοδο».711 Στο δεύτερο ερώτημά μας 
και συγκεκριμένα ως προς το πρώτο του σκέλος, ο Δελμούζος εκτιμά 
πως, για να είναι ένας δάσκαλος καλός, θα πρέπει να διαθέτη, ως βα-
σική προϋπόθεση, την παιδαγωγική κλίση, που θα «[...] πρέπει [...] να 

710.  Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό των Δημοτικών Σχολείων της Λευκάδος», ό.π., 
σ. 33-34.

711.  Α. Δελμούζου, Το πρόβλημα της Φιλοσοφικής Σχολής, εκδ. «Ο Γλάρος ΑΕ», 
Αθήνα 1944, σ. 9.
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φωτισθή και να δυναμώση και με ειδικό παιδαγωγικό καταρτισμό».712 
Στο επίσης σημαντικό δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, αυτό των ικα-
νοτήτων δηλαδή, που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον διδάσκοντα, ο ίδιος 
παιδαγωγός θεωρεί πως «[...] είναι σε θέση να διδάξη μονάχα όποιος 
κατέχει πραγματικά την επιστήμη του κι έχει ζήσει τις αξίες της, δη-
λαδή ο αληθινός, ο ζωντανός επιστήμονας. Και βέβαια για να είναι 
τέτοιος, πρέπει να μπορή να ερευνήση επιστημονικά ένα θέμα».713 Και 
αναλύει, συνεχίζοντας, πως «αληθινός επιστήμονας» δεν είναι άλλος 
απ’ αυτόν «[...] που κατέχει πραγματικά τις μεθόδους της επιστήμης 
του, τις βασικές γνώσεις και τα κύρια προβλήματά της, τα οποία κατέ-
χει έτσι που είναι όργανα του πνεύματός του, της ορμής του [...] έχει 
δουλέψει ψυχή και μυαλό με την επιστήμη του και είναι ποτισμένος 
με τις αξίες της [...] έχει ένα κέντρο στη ζωή του, κέντρο που γύρω σ’ 
αυτό έχει οργανωθή όλος ο ψυχικός του κόσμος, παρουσιάζει [δηλαδή] 
“ένα οργανωμένο σύνολο αξιών γύρω σε μια κυρίαρχη αξία”, την αξία 
της επιστήμης του [...]. Δουλεύοντας [ο αληθινός επιστήμονας] σ’ αυτή 
και γι’ αυτή [την επιστήμη] πηγαίνει ολοένα βαθύτερα και απλώνεται 
πλατύτερα και σε άλλες αξίες του πολιτισμού ανάλογα με τη δύναμή 
του. Κυρίαρχη πνευματική του λειτουργία είναι ο επιστημονικός τρό-
πος του σκέπτεσθαι, η επιστημονική σκέψη, κι αυτή καθορίζει γενικά 
τη στάση του πνεύματός του όχι μόνο στα προβλήματα της επιστήμης 
του, παρά σε όλη τη ζωή και τα προβλήματά της. Παντού τον ξεχωρίζει 
“το επιστημονικό ήθος”, το “επιστημονικό φρόνημα”, η τάση, η ορμή 
για γνώση, για αντικειμενικότητα και αλήθεια. Η αλήθεια είναι σκοπός 
της ζωής του, και άνθρωπος με τέτοιο ιδανικό δεν είναι κάτι κλειστό 
και τελειωμένο, παρά ολοένα γίνεται, όλο και καλύτερα οργανώνει τον 
ψυχικό του κόσμο, και όλο και πλατύτερο ανοίγει γύρω του τον ορί-
ζοντα. Πρόκειται λοιπόν για άνθρωπο πνευματικό με ανώτερο ιδανικό 
ζωής. Έτσι είναι ο κάθε ζωντανός επιστήμονας γενικά. Στις πνευματι-
κές όμως επιστήμες και η μέθοδός των και το περιεχόμενό τους δίνει 
κάποια άλλη απόχρωση και άλλο βάθος στο νόημα του επιστήμονα. Γι-
ατί οι πνευματικές επιστήμες έχουν να κάμουν με δημιουργήματα του 
πνεύματος και όχι με φυσικά φαινόμενα και αντικείμενα. Και ο επι-
στήμονας που καταγίνεται μ’ αυτά δουλεύει με όλο του το είναι και όχι 
μόνο με το λογικό, ζη με όλη την ψυχική του εμπειρία το αντικείμενο 
της έρευνάς του, της μελέτης του. Έπειτα τα φυσικά φαινόμενα είναι 

712.  Στο ίδιο, σ. 10.
713.  Στο ίδιο, σ. 9-10.
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αξιολογικά ουδέτερα, ενώ τα δημιουργήματα του πνεύματος πηγάζουν 
από τη ζωή κι έχουν τα ίδια δική τους εσωτερική αξία. Έτσι ο μελετη-
τής τους μελετά και βαθαίνει την ίδια τη ζωή και τις πνευματικές της 
αξίες και στην έρευνά του δεν είναι μόνο αντικειμενικός ερευνητής, 
αλλά συχνά γίνεται και οδηγός, δίνει κατευθύνσεις».714 

Θεωρούμε δεδομένο πως ο Π. Γ. Ροντογιάννης γνώριζε επακριβώς 
τους σκοπούς της φιλολογικής μορφώσεως-διαπαιδαγωγήσεως των 
μαθητών στη Μέση Εκπαίδευση και διέθετε, βάσει όσων λεπτομερώς 
εκθέσαμε στις σελίδες που προηγήθηκαν και συνοπτικά αναφέρουμε 
και πιο πάνω, τα απαιτούμενα ποιοτικά γνωρίσματα: τη βασική προϋ-
πόθεση και τις ικανότητες για να είναι ένας «καλός δάσκαλος». Σ’ ότι 
αφορά δε τα ποσοτικά στοιχεία των ικανοτήτων του αυτών, νομίζουμε, 
κρίνοντας με τα αυστηρώτερα ακόμη κριτήρια, και μόνο το έργο του 
στην τάξη, τουτέστιν το διδακτικό, που είναι και το σημαντικώτερο, 
ότι το έργο αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες και μιας ιδεωδώς 
ακόμη λειτουργούσας Μέσης Εκπαιδεύσεως. Μάλιστα, στο συμπέρα-
σμα αυτό καταλήγουμε χωρίς να προβούμε καν στην αξιολόγηση του 
συνολικού και τόσο πλούσιου σε εκφάνσεις εκπαιδευτικού του έργου.

Πώς, όμως, διαμορφώθηκε στην επαγγελματική του σταδιοδρομία 
η σχετική με την εκπαίδευση-διαπαιδαγώγηση των μαθητών του ικα-
νότητα, μ’ άλλα λόγια η διδακτική του ικανότητα; Κι ακόμη, υπήρξε 
κορύφωσή της και πότε; Στο πρώτο ερώτημα κρίνουμε πως η διδακτική 
ικανότητά του στα φιλολογικά μαθήματα δεν υπήρξε, και ούτε βεβαί-
ως μπορούσε, ως τέχνη που είναι, να είναι σταθερή και αμετάβλητη 
απ’ αρχής μέχρι τέλους. Αντιθέτως, έχουμε σαφείς ενδείξεις, από την 
πορεία των πρώτων συνολικών βαθμολογήσεών του από τους γενικούς 
επιθεωρητές, πως πριν ακόμη συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία του 
στην εκπαίδευση, τότε που δίδασκε στη Λευκάδα, η εκπαιδευτική του 
απόδοση έφθασε ταχύτατα στο επίπεδο του «λίαν καλώς», αναμφι-
σβήτητα, λόγω της συσσωρευμένης ήδη διδακτικής του πείρας και της 
σημαντικής επιστημονικής του εμβαθύνσεως στα χρόνια που πέρασαν. 
Και τούτο παρά την παρεμβολή στην κρίσιμη αυτή δεκαετία των συ-
νταρακτικών γεγονότων που συγκλόνισαν συθέμελα τη χώρα και όχι 
λίγο και τον ίδιο. Πολύ σύντομα στη συνέχεια, κι ώς τα μέσα της δεκα-
ετίας του ’50, η απόδοσή του εκτινάχθηκε σε κορυφαία επίπεδα, όπως 
καταδεικνύει η έκθεση γι’ αυτόν του επιθεωρητή Ι. Κ. Σταματέλου το 
1957. Κρίνοντας, μάλιστα, από τις σπουδαίες διακρίσεις που του έγιναν 

714.  Στο ίδιο, σ. 11.
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το 1958 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν μπορεί 
παρά να εικάση κανείς πως η εκπαιδευτική του απόδοση μάλλον ήταν 
και κορυφαία σε εθνική πλέον κλίμακα, τουλάχιστον στον κλάδο του. 
Στα επίπεδα αυτά θα παραμείνη και μάλιστα με ελαφρά περαιτέρω 
βελτίωση (βλ. την έκθεση του επιθεωρητή Μ. Τσίλαγα του 1966), όχι 
μόνο στην επόμενη δεκαετία αλλά και στα δέκα τελευταία χρόνια ώς 
τη συνταξιοδότηση, κρίνοντας από τις μοναδικές γι’ αυτόν εκδηλώσεις 
μαθητών, καθηγητών, γονέων και κοινωνίας, όπου υπηρέτησε. 

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν φαίνεται ν’ ακολουθούσε συγκεκριμέ-
νο παιδαγωγικό σύστημα στη διδασκαλία του. Ούτε αναφέρεται κάτι 
σχετικό στις διαθέσιμες εκθέσεις των γενικών επιθεωρητών. Θυμίζουμε 
εδώ κάποιες παρατηρήσεις τους για τη διδασκαλία του: ο Θ. Π. Μάλ-
λιος, το 1949, σημειώνει: «[...] ο Δ[ιδάσκων] κύριος της τάξεως επέτυχε 
την είσδυσιν των μαθητών εις το νόημα και την εκ ταύτης λογικήν ακο-
λουθίαν των διανοημάτων του ρήτορος». Ο. Ι. Κ. Σταματέλος σημειώ-
νει, το 1967: «[...] Διδάσκει εις τόνον ζωηρόν και κανονικόν ρυθμόν, και 
εν ατμοσφαίρα οικειότητος, την οποία δημιουργεί η προς τους μαθητάς 
ευγενής συμπεριφορά και γενικώς η προσωπικότης του. Η διδασκαλία 
του είναι λίαν επιμελημένη και έχει διδακτικόν παλμόν και βάθος. Κατ’ 
αυτήν διά του τόνου της φωνής εξαίρεται η σπουδαιότης της υποβαλλο-
μένης απορίας ή ερωτήσεως ή το νέον». Ο δε Μ. Τσίλαγας καταλήγει: 
«[...] Εντός των τάξεων συναρπάζει διά της διδασκαλίας του και επι-
τυγχάνει ουχί απλώς βίωσιν υπό των μαθητών των διδασκομένων, αλλά 
θεμελιώνει εν ταις ψυχαίς αυτών και την έφεσιν προς άσκησιν διά την 
δημιουργίαν του προσήκοντος χαρακτήρος».

2.1. Η απήχηση του παιδαγωγικού λόγου του Π. Γ. Ροντογιάννη 
στους μαθητές του

Σε άρθρο μας το 2003 είχαμε σημειώσει,715 πως, όπου κι αν δίδαξε ο 
Π. Γ. Ροντογιάννης, η στοργή και το ενδιαφέρον του δασκάλου για τους 
μαθητές του και η ξεχωριστή φροντίδα για τη διαπαιδαγώγησή τους 
πολύ γρήγορα γινόταν αισθητή από τους τελευταίους και μέσω αυτών 
από τους γονείς τους και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, και άμεσα 
εκδηλωνόταν από τον κόσμο ο σεβασμός, η εκτίμηση και η συμπάθεια 
προς τον ίδιο. Ο θαυμασμός όλων για το εκπαιδευτικό του έργο υπήρξε 

715.  Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π., σ. 158.
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διάχυτος. Ήταν δε σύνηθες φαινόμενο ο καθηγητής να απολαμβάνη, σε 
πλήθος περιπτώσεων, σε συναντήσεις με μαθητές του, όχι μόνον όσο υπη-
ρετούσε αλλά και μετά τη συνταξιοδότησή του,716 ακόμη και ώς σχεδόν 
τον θάνατό του θερμές και αυθόρμητες εκδηλώσεις εκτιμήσεως, θαυμα-
σμού και λατρείας των παλαιών μαθητών του· εκδηλώσεις ασφαλώς μο-
ναδικής δημοφιλίας, που του προκαλούσαν εξαιρετική ικανοποίηση και 
έντονη συγκίνηση. Μάλιστα, ακόμη και σήμερα, χρόνια μετά τον θάνατό 
του, ο γράφων γίνεται αποδέκτης σε κοινωνικές συναθροίσεις, κυ ρίως 
Λευκαδίων, ανυπόκριτων ανάλογων εκδηλώσεων για τον εκλιπόντα κα-
θηγητή. Και ακόμη δεν είναι λίγοι αυτοί που μέχρι σήμερα, αρκετές 
δεκαετίες μετά την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο και χρόνια μετά 
τον θάνατό του, ενθυμούνται με θαυμασμό και μιλούν με συγκίνηση για 
την ανεπανάληπτη εκείνη μαθητική τους εμπειρία κοντά του. Πρόσφα-
τα, μάλιστα, αθρόα υπήρξε η συμμετοχή παλαιών μαθητών717 του, που 
κατέκλυσαν το Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», σε επιστημονική εκδή-
λωση που οργανώθηκε από την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και το 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ, στις 18 Νοεμβρίου 2011, στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα, όπου παρουσιάσθηκε το έργο των 
δύο Λευκαδίων ιστορικών, του Ν. Γ. Σβορώνου και του Π. Γ. Ροντογιάν-
νη, επ’ ευκαιρία των εκατό χρόνων από τη γέννησή τους.718 

Στις σελίδες που προηγήθηκαν, γνωρίσαμε την απήχηση που είχε 
ο παιδευτικός λόγος του Π. Γ. Ροντογιάννη σε παλιούς μαθητές του. 
Από τις αναφορές τους αποκαλύπτεται η μοναδική επίδραση του λόγου 
του αυτού στο πνεύμα και στην ψυχή τους. Αν, μάλιστα, λάβουμε υπ’ 
όψη μας τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα μας μετά 
την Απελευθέρωση και για μακρό διάστημα στη συνέχεια, τότε που οι 
έφηβοι μαθητές ζούσαν στο καταθλιπτικό και ασφυκτικό πνευματικό 
περιβάλλον που τους περιέβαλλε, μπορούμε, ίσως, καλλίτερα να εκτι-
μήσουμε και τον βαθμό της ψυχικής ανατάσεως και αισιοδοξίας, με την 
προοπτική ενός φωτεινώτερου γι’ αυτούς μέλλοντος, που δημιουργούσε 

716.  Η τελευταία συνάντηση, που έμεινε αξέχαστη στη μνήμη του Π. Γ. Ροντογιάννη, 
με αρκετούς μαθητές του, αποφοίτους του 1955 του Γυμνασίου Λευκάδος, πραγματο-
ποιήθηκε τον Μάρτιο του 1993 σε ταβέρνα στο Χαλάνδρι. 

717.  Από τα Γυμνάσια Λευκάδος και Χαλανδρίου, κυρίως, και της Ηγουμενίτσας.
718.  Για την ίδια εκδήλωση βλ. και Δημήτριος Αρβανιτάκης, «Δύο συνομήλικες: Νί-

κος Σβορώνος – Πάνος Ροντογιάννης», και Σπύρος Ασδραχάς, «Δάσκαλοι και φίλοι», Τα 
Ιστορικά, τ. 28, τχ. 55 (Δεκέμβριος 2011), σ. 516-518 και 518-520, αντίστοιχα. Επίσης, 
βλ. Νίκη Α. Φιλιππουπολίτη, «Βραδιά αφιερωμένη στον Π. Ροντογιάννη», εφημ. Φλύα 
[του Χαλανδρίου], φ. 191, Νοέμβρ. – Δεκέμβρ. 2011, σ. 7.
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το μάθημα του φιλολόγου καθηγητή τους. Και δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι 
μαθητές του που έγιναν στη συνέχεια φιλόλογοι στη Μέση Εκπαίδευση. 
Και απ’ αυτούς, πάλι, ορισμένοι που ακολούθησαν κλασικές και ιστο-
ρικές σπουδές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό, ευτύχησαν με τις κορυφαίες στον κλάδο τους επιδόσεις να κατα-
λάβουν επαξίως ανώτατες πανεπιστημιακές βαθμίδες. Δεν αποκλείεται 
στην απόφασή τους σχετικά με την κατεύθυνση των σπουδών τους να 
υπήρχε σ’ αυτήν και άρωμα «Ροντογιάννη». Από τους τελευταίους και 
παλιούς μαθητές του ενδεικτικά αναφέρουμε τον καθηγητή της Κλα-
σικής Φιλολογίας Αριστόξενο Δ. Σκιαδά της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ιστορικό Σπύρο Ι. Ασδραχά, Ομότιμο Δι-
ευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ, τον ομότιμο 
καθηγητή της Αρχαίας Φιλοσοφίας, της Ιστορίας της Φιλοσοφίας και 
της Ηθικής Γεράσιμο Χ. Σάντα, στη Φιλοσοφική Σχολή Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Cornell και τον επίσης ομότιμο καθηγητή 
της Αγγλικής Φιλολογίας Κωνσταντίνο Χ. Σάντα, στο Αγγλικό Τμήμα 
του Κολλεγίου Flagler. 

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης σε συναντήσεις του, όσο ζούσε, με παλιούς 
του μαθητές εκδήλωνε ζωηρή συγκίνηση απ’ τη βαθιά απήχηση που 
εί χε σ’ αυτούς ο παιδευτικός του λόγος, όταν μ’ ενθουσιασμό του μι-
λού  σαν, αναγνωρίζοντας με ευγνωμοσύνη όσα του χρωστούσαν για τα 
ανεκτίμητα και σπάνια πνευματικά αγαθά που τους προσέφερε με τη 
διδασκαλία του. Γιατί ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν έμοιαζε καθόλου μ’ 
εκεί νους τους καθηγητές και τους δασκάλους εν γένει που αισθάνονται 
το διδακτικό λειτούργημα σαν ασήκωτο βάρος, δυσάρεστο και βασανι-
στι κό. Γιατί τέτοιους δασκάλους μόνο με απέχθεια και θυμηδία τους 
θυ μούνται οι παλιοί μαθητές στα χρόνια της ωριμότητάς τους. 

Ένα ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό περιστατικό που αφορά στην απήχη-
ση του παιδευτικού λόγου του Π. Γ. Ροντογιάννη, κρίνουμε σκόπιμο να 
αναφέρουμε εδώ. Συνέβη στα τέλη του Νοεμβρίου 1994. Τον Π. Γ. Ρο-
ντογιάννη, παρουσία της συζύγου του Αλίκης και του γιου του Σπύ ρου, 
επισκέφθηκε στο σπίτι του στο Χαλάνδρι, σ’ ένα ταξίδι του από τις ΗΠΑ 
στην Ελλάδα, ο συμμαθητής του γράφοντος στο Γυμνάσιο Χα λανδρίου 
Δρ Κώστας Κασαπάκης.719 Ο καθηγητής διατηρούσε ζωηρή ανάμνηση του 

719.  Ο Δρ Κ. Κασαπάκης είναι πρόεδρος της εταιρίας L’Garde Inc., στις ΗΠΑ, 
η οποία κατασκευάζει ηλεκτρονικές μικροσυσκευές (τηλεσκόπια, αντένες μεταδόσεων, 
κ.λπ.) διερευνήσεως/εκμεταλλεύσεως του διαστήματος, σε συνεργασία με τη NASA. Συ-
νεργάζεται, επίσης, στενά με το Υπουργείο Αμύνης και τη διαστημική κοινότητα των ΗΠΑ. 
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παλιού μαθητή του και έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια γι’ αυ τόν. Ο πρώην 
μαθητής, αφού εξιστόρησε τις εξαιρετικές σπουδές του και τις πράγματι 
καταπληκτικές επιδόσεις του στον επιστημονικό και επαγγελματικό του 
τομέα στις ΗΠΑ και αφού επεσήμανε ότι από τον δάσκαλό του έμαθε 
πώς να φθάνη στην επιτυχία και να βιώνη μιαν απολαυστική ζωή, ζήτησε 
γονατιστός από τον Π. Γ. Ροντογιάννη την ευχή του, προβλέποντας ότι 
δεν θα είχε άλλη στο μέλλον ευκαιρία συ ναντήσεως μαζί του. Ο δάσκα-
λος, έντονα συγκινημένος και κατά τη συ νήθειά του σιωπών, έδωσε στον 
μαθητή αντί ευχής την αγάπη του. Η συνάντηση αυτή έμεινε ζωηρά χα-
ραγμένη στη μνήμη του για αρκετό χρόνο μετά, αφού συχνά γινόταν γι’ 
αυτήν λόγος. Ας σημειωθή ακόμη ότι ο Δρ Κώστας Γ. Κασαπάκης ταξί-
δεψε από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια στην Αθήνα για να παρευρεθή 
στην εκδήλωση τις 11ης Νοεμβρίου 2011, που αναφέραμε παραπάνω.

Το διόλου συνηθισμένο γεγονός παλιοί μαθητές του να διατηρούν 
ώς τα σήμερα (περισσότερο από έξι δεκαετίες μετά την αποφοίτησή 
τους) ολοζώντανη στη μνήμη τους την εικόνα του Π. Γ. Ροντογιάννη και 
να μιλούν με απεριόριστη ευλάβεια και εκτίμηση γι’ αυτόν αποκαλύ-
πτει ασφαλώς πρωτοφανή δημοφιλία, σε βαθμό μάλιστα που πλησιάζει, 
αν δεν φτάνει, την πραγματική αθανασία. Ως γενεσιουργό αιτία του 
φαινομένου αυτού θεωρούμε την επίδραση του παιδευτικού λόγου του 
Π. Γ. Ροντογιάννη στη συνείδηση των εφήβων μαθητών, τότε που δεν 
είχε ακόμα ολοκληρωθή η ανάπτυξή τους και δεν έχει διαμορφωθή 
πλήρως η προσωπικότητά τους. Ωριμάζοντας και αντιμετωπίζοντας τις 
αναπόφευκτες δυσκολίες της ζωής, και διαθέτοντας ως πολύτιμη πα-
ρακαταθήκη την πείρα τους, οι παλιοί αυτοί μαθητές είναι σε θέση να 
αποτιμήσουν καλλίτερα την αξία του παιδευτικού λόγου του καθηγητή 
τους, αξιολογώντας και επαναξιολογώντας τον, ανακαλώντας αναπό-
φευκτα στη μνήμη τους την εικόνα του δασκάλου, η οποία όχι μόνο 
δεν ξεθωριάζει, αλλά γίνεται και πιο έντονη. Ο αυθόρμητος θαυμασμός 
και οι εκδηλώσεις λατρείας των παλιών μαθητών του είναι αψευδές 
τεκμήριο πως ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο 
ύφασμα του γνήσιου δασκάλου και τον έκαιγε το άγιο πάθος της δι-
δαχής στην αναστροφή του με τους νέους, την ώρα που πνευματικά 
επικοινωνούσε μαζί τους και γινόταν εμπνευστής και οδηγός τους. Και 
ο καλλίτερος κριτής του δασκάλου είναι, σε τελευταία ανάλυση, πάντα 
ο μαθητής, ο οποίος στο βάθος της ψυχής του, με την οξύτατη αίσθηση 
της δικαιοσύνης που έχει ο αγνός άνθρωπος στα χρόνια της πρώτης του 
νεότητα, ξέρει ή μαθαίνει με αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις να τοποθετή 
τον καθένα στη θέση που του ανήκει, και με ακρίβεια να ζυγίζη τη δική 
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του προς αυτόν οφειλή. Και εδώ γίνεται ευεργετικός ο χρόνος. Με τον 
καιρό και οι ελαφρές και επιπόλαιες ακόμη κρίσεις γίνονται σταθμίσεις 
σοβαρότερες, αντικειμενικώτερες και πάντα βγαίνει κερδισμένος στη 
συνείδηση του μαθητή ο δάσκαλος εκείνος που έδωσε, ακόμη και με τη 
σκληρότητά του, στηρίγματα αληθινά, φως στη ζωή του. Σε τελευταία, 
δηλαδή, ανάλυση, το καλλίτερο για τον δάσκαλο εγκώμιο είναι να μένη 
πάντα ζωντανός στη συνείδηση των μαθητών του και μ’ ευλάβεια να 
ανακαλή την εικόνα του η μνήμη τους. Λίγοι υπήρξαν οι δάσκαλοι που 
αξιώθηκαν να γνωρίσουν τόσο θαυμασμό από τους μαθητές τους όσο 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης. Ακόμη και αν δεν υπολογίσουμε το υπόλοιπο, 
πλούσιο, έργο του, αρκούν, πιστεύουμε αυτή και μόνη η πλούσια διδα-
κτική δράση του και η απήχηση που είχε ο λόγος του στην ψυχή των 
χιλιάδων μαθητών του, ως πνεύμα οδηγητικό, φωνή χρέους, αίσθημα 
ευθύνης και υπογραμμός ζωής, ώστε να του εξασφαλίσουν επάξια μια 
ιδιαίτερη σελίδα στην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας. 

2.2. Η τέχνη του διδάσκειν του Π. Γ. Ροντογιάννη στην τάξη. Ορισμέ
νες σκέψεις του για την εκπαίδευση

Ποιο, άραγε, ήταν το μυστικό της ικανότητας ή της τέχνης του Π. Γ. Ροντο-
γιάννη στον παιδαγωγικό τομέα; Τι ήταν αυτό που τον έκαμε να ξεχω-
ρίζη; Πώς κατάφερνε να κάνη τους μαθητές του να τον θαυμάζουν μέχρι 
λατρείας και πώς μπορούσε να έχη τέτοια επίδραση στην ψυχή τους; 

Το ζήτημα επί μακρόν απασχόλησε τον γράφοντα, που είχε με τον 
πατέρα του σχετικές επί του θέματος συζητήσεις. Δυστυχώς, όπως εί-
παμε, ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν άφησε για το θέμα γραπτή μαρτυρία 
και σχετικά λίγα γι’ αυτό έχουν γραφεί.720 Αισθάνεται, ως εκ τούτου, 
ο γράφων την ανάγκη να καταθέση εδώ την προσωπική του άποψη 
και να θυμίση κάποιες απόψεις που πρέσβευε ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
και αφορούν στην αγωγή. Ίσως αυτό βοηθήσει, ώστε, πλην άλλων, να 
ικανοποιηθή και η ευχή – επιθυμία του Π. Γ. Ροντογιάννη και «κάτι να 
μείνη κι απ’ τη δική του παρουσία στην εκπαίδευση».721 Κατά τη γνώ-
μη, λοιπόν, του γράφοντος η εντελώς ξεχωριστή διδακτική ικανότητα 
του Π. Γ. Ροντογιάννη βασιζόταν:

720.  Βλ. σχετικώς τις μαρτυρίες μαθητών του.
721.  Είναι άξιο παρατηρήσεως ότι και στην εκτεταμένη πραγματεία του Η εκπαί

δευση στη Λευκάδα (16131950) ο Π. Γ. Ροντογιάννης απέφυγε, ή ίσως δεν διανοήθηκε 
καν ν’ αναφέρη οτιδήποτε σχετικό με τη δική του παρουσία στην εκπαίδευση στο νησί.
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1. Στην εξαιρετική φιλολογική του κατάρτιση όλων των αντικειμένων: 
Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, της Ελληνικής και Παγκοσμίου Ιστορίας 
και της Λατινικής Φιλολογίας, που απέκτησε κατά τις επιτυχείς προ-
πτυχιακές του σπουδές και που σε μεγάλο βαθμό εμβάθυνε με τον αέ-
ναο αυτοδιδακτισμό του και τις συγγραφικές- φιλολογικές μελέτες του. 
Υποβοηθούσαν τη σχετική προσπάθεια η αφοσίωσή του στο έργο του, 
το ανήσυχο και ερευνητικό του πνεύμα, το πειθαρχημένο του μυαλό και 
η μεθοδικότητά του. Κατόρθωσε έτσι να αποθησαυρίση γνώσεις που το 
πλήθος και η σιγουριά τους προκαλούσαν αίσθηση, ακόμη και σε μυη-
μένους στα προβλήματα της φιλολογικής επιστήμης. Ό,τι έδινε ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης στα μαθήματά του, το πρόσφερε από το περίσσευμά του. 
Και αυτό είναι που κάνει συνήθως από μόνο του πειστικό και θαυμαστό 
τον ομιλητή στο ακροατήριο και τον δάσκαλο στην τάξη, ανεξάρτητα 
από τη σκηνική του παρουσία και την ευγλωττία του, που και στα δύο 
επίσης διακρινόταν. Οι μαθητές του αντιλαμβάνονταν εύκολα και γρή-
γορα τη βαθιά γνώση που κατείχε στα θέματα της διδασκαλίας του, 
προϊόν κοπιαστικής προσπάθειας που είχε προηγηθή. Αντιλαμβάνονταν, 
δηλαδή, πως αυτός που τους μιλούσε γνώριζε πολύ περισσότερα απ’ 
όσα έλεγε και αυτά τα είχε αποκτήσει, βέβαια, με προσωπικό αντίκρι-
σμα των ζητημάτων, όχι με αδιάκριτη εκμετάλλευση του ξένου μόχθου. 

2. Στην προετοιμασία, που έκανε στο σπίτι, των μαθημάτων που θα δί-
δασκε την επομένη· προετοιμασία που γινόταν ανελλιπώς με επιμέ λεια 
και σχολαστικότητα. Τότε σχεδίαζε και το πλάνο διδασκαλίας κά θε 
μαθήματος. Ελάμβανε υπ’ όψιν του, στο πλαίσιο του γνωστικού πε-
ριεχομένου του μαθήματος, τι ώς τότε είχε διδαχθή. Κατά τον χρόνο 
προ ετοιμασίας του συγκεντρωνόταν, όπως έκανε και όταν έγραφε. Η 
απορρόφησή του ήταν ολοκληρωτική. Την ησυχία που απαιτούσε στον 
χώ ρο προετοιμασίας, διέκοπτε συνήθως η συχνή εκ μέρους του αναζή-
τηση της απαραίτητης βιβλιογραφίας. Δεν κρατούσε σημειώσεις. Συχνά 
μετά την προετοιμασία της διδασκαλίας προετοίμαζε και τον γράφο-
ντα, ιδίως στα Αρχαία Ελληνικά.

3. Στο γεγονός πως ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν μετέφερε απλώς τα φιλο-
λογικά του διαθέσιμα αγαθά ως εμπορεύσιμο προϊόν αλλά ως κάτι αι-
ώνια ωραίο και υψηλό, που προσφέροντάς το στους μαθητές τούς δημι-
ουργούσε γερά ψυχικά θεμέλια και έδινε νόημα και αξία στη ζωή τους. 
Ο έρωτας, το πάθος του για τη φιλολογία, η πίστη του στο έργο που 
εκτελούσε με τόση αφοσίωση και υπερηφάνεια, αυτά συνέπαιρναν τους 
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μαθητές του, πολλοί απ’ τους οποίους, εμφανώς εμπνεόμενοι απ’ αυτόν, 
έπαιρναν και αυτοί στη συνέχεια, ακολουθώντας τα βήματά του, τον 
δρόμο προς τη Φιλολογία. Αυτός ο παιδαγωγικός του ρόλος τον μεθού-
σε. Στόχος του, βέβαια, δεν ήταν τόσο να καταρτίση τους μαθητές του 
φιλολογικά, αλλά προ παντός να τους πλάση ανθρώπους με ήθος και αν-
δρισμό. Αισθανόταν τον εαυτό του ως πνευματικό οδηγό. Πρόβαλλε ως 
ανάγκη να οφείλη ο μαθητής να προσπαθή να αναζητά διαρκώς το αλη-
θινό και το ωραίο, και να μάθη στη ζωή να μάχεται τίμια και λεβέντικα. 

4. Στον τρόπο που δίδασκε. Ανεπανάληπτη ήταν η παρουσία του στην 
τάξη. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης ζούσε ο ίδιος το κείμενο που δίδασκε, και 
ήξερε να το ζωντανεύη. Όπως, πάλι, ο διευθυντής ορχήστρας, κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας επέβαλλε στο ακροατήριο την απόλυτη 
κυριαρχία του. Οι μαθητές κατευθύνονταν με δεξιοτεχνία σε ενεργό 
συμμετοχή. Η ατμόσφαιρα στην τάξη χαρακτηριζόταν από αυστηρότη-
τα. Στον γράφοντα δημιουργούσε κατά κανόνα φόβο, αφού και η σκλη-
ρότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις η βιαιότητα δεν απουσίαζαν. Σε 
ρόλο σκηνοθέτη, πάλι, έντεχνα αποκάλυπτε τη νέα γνώση ή καλλίτερα 
κατηύθυνε τον μαθητή να αποκαλύψη ο ίδιος το καλά ώς τότε κρυμμέ-
νο νέο στοιχείο.722 Έδινε μεγάλη έμφαση στην ακρίβεια και είχε απόλυ-
τη βεβαιότητα για την ορθότητα της παρεχομένης γνώσεως. Απέφευγε 
την προβολή του ασήμαντου, ενώ αντίθετα πρόβαλλε το ενδιαφέρον 
και βαρύνον στοιχείο. Κατά περίπτωση έδινε ασυνήθιστη ανάπτυξη στο 
υπό διδασκαλία αντικείμενο. Γι’ αυτό στο τέλος της χρονιάς, όπως ο 

722.  Κατά την άποψη του καθηγητού Παιδαγωγικής του Αθλητισμού Κίμωνα Σα-
κελλαρίου και της Λέκτορος στο ίδιο αντικείμενο Αλεξάνδρας Μπεκιάρη, του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, που «γνώρισαν» τον Π. Γ. Ροντογιάννη από τις σελίδες κειμένου 
του γράφοντος (βλ. Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια», ό.π.), ο τελευταίος φαί-
νεται να αποφεύγη ή ίσως και να απορρίπτη, τουλάχιστον μερικώς και στον βαθμό 
που αυτό ήταν εφικτό, το επί μακρόν ισχύον δασκαλοκεντρικό πρότυπο διδασκαλίας, 
ένα πρότυπο που αναγνωρίζει τον μεν δάσκαλο ως ανενδεή και δαδούχο, που απλά 
μεταδίδει ή μεταλαμπαδεύει καθορισμένες από το αναλυτικό πρόγραμμα γνώσεις στον 
αποδέκτη μαθητή, που εδώ αναγνωρίζεται ως ενδεής και αποταμιευτής της σοφίας του 
δασκάλου. Στην τάξη, αντιθέτως προς τις αρχές του δασκαλοκεντρικού προτύπου, ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης φαίνεται να επιφυλάσση στον εαυτό του μάλλον βοηθητικό, συμβου-
λευτικό, συνεργατικό και καθοδηγητικό προς τον μαθητή ρόλο. Τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
φαίνεται ότι πρωτίστως ενδιαφέρει οι μαθητές του να κατακτήσουν τη γνώση μέσω της 
επιδέξιας κινητοποιήσεως και δραστηριοποιήσεώς τους και με την προσωπική, δημιουρ-
γική συμμετοχή. Με την άποψη των ανωτέρω ερευνητών συντάσσεται και ο Δ. Χ. Σκλα-
βενίτης (βλ. Δ. Χ. Σκλαβενίτη, «Πάνος Ροντογιάννης: ο ιστορικός», ό.π., σ. 26 και 27). 
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γράφων θυμάται, σχεδόν πάντα η διδαχθείσα, τελικώς, ύλη αποτελούσε 
μοιραία μέρος του προκαθορισμένου περιεχομένου του μαθήματος. Το 
γεγονός αυτό πάντως δεν φαίνεται να τον ενοχλούσε ιδιαίτερα. Κάθε 
ενδιαφέρον στοιχείο, η νέα γνώση, αφού προβαλλόταν επαναληπτικά,723 
ώστε να γίνη κτήμα του μαθητή, στη συνέχεια μεθοδικά ενσωματω-
νόταν στο γνωστικό του υπόστρωμα, αφού προηγουμένως απετιμάτο 
η αξία και αναλύονταν η σημασία του και, τέλος, συνδεόταν με την 
(προ-)υπάρχουσα γνώση. Αδιάκοπη ήταν η πορεία από το γνωστό στο 
άγνωστο και πάλι πίσω, ενώ το ποιος, το πού και το πότε διαδεχόταν 
το πώς και το γιατί, κάτι που διατηρούσε το ακροατήριο σε εγρήγορση 
και ενεργό συμμετοχή.

Από σχετικές συζητήσεις με τον γράφοντα ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
θεωρούσε πως σπουδαιότερο έργο του σχολείου είναι η διαμόρφωση 
στους μαθητές των αναγκαίων εκείνων αρετών που συνιστούν στους 
μετέπειτα πολίτες προϋπόθεση για μια καλή ζωή, και δεν πίστευε πως 
κύριος σκοπός του σχολείου είναι η μετάδοση γνώσεων, των οποίων 
βεβαίως την αξία δεν παραγνώριζε. Αρετές στις οποίες με τη διδασκα-
λία του προσέβλεπε ήταν ο μαθητής να μάθη να συγκεντρώνη τη σκέψη 
του, να είναι ακριβής στη χρήση λέξεων, εννοιών, όρων, ή στην έκφρασή 
του, να μπορή ν’ αναπτύσση τη διακριτική του ικανότητα και ν’ αποκα-
λύπτη την καλά κρυμμένη πτυχή ενός ιστορικού ή φιλολογικού κειμέ-
νου. Ακόμη, έδινε έμφαση στην ανάπτυξη της ευαισθησίας του και της 
διορατικότητάς του, την αξία των οποίων πρόβαλε κοντά στις αρετές 
της γενναιότητας, της δικαιοσύνης και του αυτοελέγχου. Για να επιτύχη 
τον στόχο οι μαθητές του ν’ αποκτήσουν και εν συνεχεία να ενσωμα-
τώσουν χρήσιμες για τη ζωή τους αρετές, τις πρόβαλλε επαναληπτικά, 
τονίζοντας τη σπουδαιότητά τους. Θεωρούσε, μάλιστα, σημαντικώτερη 
–αρχικά με τη διδασκαλία και μετά με τη μελέτη φιλολογικών κειμέ-
νων– την απόκτηση των αρετών αυτών και όχι την ξερή αποθησαύριση 
γνώσεων που τα μαθήματα αυτά προσφέρουν.

Αναφορικά με το ουσιώδες πρόβλημα της διαμορφώσεως του χαρα-
κτήρα των νέων και της αποκτήσεως απ’ αυτούς χρήσιμων για τη ζωή 
αρετών, σε σχετικές συζητήσεις του με τον γράφοντα ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης ανέφερε ότι τα πλέον λογικά και πρακτικά λόγια που έχουν λεχθή 
σχετικά με την ηθική αγωγή, τα είπε ο Αριστοτέλης: «[...] Ούτ’ άρα 

723.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης χρησιμοποιούσε συχνά τη φράση πέστο πάλε παιδί μου 
στον μαθητή που απαντούσε ορθά σε ερώτησή του, εκεί που είχαν αποτύχει αρκετοί 
άλλοι πριν.
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φύσει παρά φύσιν εγγίνονται αι αρεταί, αλλά πεφυκόσι μεν ημίν δέ-
ξασθαι αυτάς, τελειουμένοις δε διά του έθους [...] τας δ’ αρετάς λαμ-
βάνομεν ενεργήσαντες πρότερον, ώσπερ και επί άλλων τεχνών· α γαρ 
δει μαθόντας ποιείν, ταύτα ποιούντες μανθάνομεν, οίον οικοδομούντες 
οικοδόμοι γίνονται και κιθαρίζοντες κιθαρισταί· ούτω δε και τα μεν 
δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τα δε σώφρονα σώφρονες, τα δ’ 
ανδρεία ανδρείοι [...] εκ μεν γαρ του ευ οικοδομείν αγαθοί οικοδόμοι 
έσονται, εκ δε του κακώς κακοί [...]. Και ενί δη λόγω εκ των ομοίων 
ενεργειών αι έξεις γίνονται. Διό δει τας ενεργείας ποιάς αποδιδόναι· 
κατά γαρ τας τούτων διαφοράς ακολουθούσιν αι έξεις. Ου μικρόν ουν 
διαφέρει το ούτως ή ούτως ευθύς εκ νέων εθίζεσθαι, αλλά πάμπολυ, 
μάλλον δε το παν [...]». 

Ο ίδιος πάλι, διαθέτοντας, πέραν της διδακτικής του ικανότητας, ως 
ευδιάκριτα γνωρίσματα του χαρακτήρα του το θάρρος, την εντιμότη-
τα, το πνεύμα δικαιοσύνης, την εργατικότητα, τη στοργικότητα και την 
αφιλοκέρδεια, γινόταν, πέραν της δημοφιλίας του, πρότυπο διδασκά-
λου, του οποίου το ίχνος της παρουσίας όχι μόνο δεν χανόταν με τον 
χρόνο, αλλά απεναντίας παρέμενε βαθιά χαραγμένο στην ψυχή των 
μαθητών του για χρόνια πολλά μετά, ακόμα και μετά τον θάνατό του. 
Εντελώς ασυνήθιστη ασφαλώς κατάσταση, η οποία στην πραγματικότη-
τα δεν απέχει και πολύ, όπως είπαμε, από αληθινή αθανασία! Και αυτό 
ακριβώς είναι που «απολαμβάνουν» μετά θάνατον από τους μαθητές 
τους οι ελάχιστοι εκείνοι και ξεχωριστοί δάσκαλοι. 

Αλλά ας τον παρακολουθήσουμε τώρα και στη διδασκαλία των δια-
φόρων φιλολογικών αντικειμένων στην τάξη. Διδάσκοντας Ιστορία, που 
δεν είναι τίποτε άλλο από την αναπαράσταση των ποικίλων όψεων 
της ανθρώπινης πορείας και περιπέτειας στον χρόνο, φρόντιζε να προ-
σφέρη στους μαθητές του συλλογή προσωπογραφιών ανθρώπων ισχυ-
ρών και αδυνάτων, μεγάλων και συνηθισμένων, αγαθών και κακών. 
Γνωρίζοντας, πάλι, πως οι νέοι διαθέτουν ζωηρή τη φαντασία και την 
ικανότητα να οραματίζωνται ευκολώτερα απ’ ό,τι οι μεγάλοι, φρόντιζε 
κατά τρόπο παραστατικό να παρουσιάζη τις δραματικές σκηνές των 
ιστορικών επεισοδίων, περιλαμβανομένων και των μαχών, και να ανα-
λύη τους χαρακτήρες των πρωταγωνιστών τους και των ηρωικών μορ-
φών. Ήξερε πως οι νέοι έχουν έντονη την αίσθηση του δραματικού και 
αρέσκονται να φαντάζωνται τον εαυτό τους στον ρόλο των ηρώων τους. 
Με τον τρόπο αυτό κατόρθωνε να τους γοητεύη και να τους καθηλώνη. 
Ήταν σ’ αυτό αξεπέραστος! 

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την έκθεση του γενικού επιθεω-
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ρητού Θ. Π. Μάλλιου (1949): «[...] Τον αυτόν καθηγητήν παρηκολού-
θησα εις την Ιστορίαν της Η΄. Δύο μαθηταί προ της έδρας απέδωκαν το 
δεδιδαγμένον “επέμβασις Μεχμέτ Αλή, ο νέος κίνδυνος, καταστροφή 
των Ψαρρών”, μεθ’ ό προσεφέρθη το νέον, “κατορθώματα του ελληνι-
κού στόλου – ῾Μιαούλης’”. Η προσφορά εγένετο διά της διηγηματικής 
μορφής εναλλασσομένης με την διαλογικήν διά την ενεργόν συμμετοχήν 
των μαθητών. Εχρησιμοποιήθη χάρτης αιτιολογηθείσης πάσης κινήσεως 
των στόλων Ελληνικού και Τουρκοαιγυπτιακού. Εξήρθη λίαν ευστόχως 
η φυσιογνωμία του Μιαούλη, όστις “διά της υπερόχου συμβολής του 
ήγγισε την ευγνωμοσύνην του Έθνους”. Οι μαθηταί παρηκολούθησαν 
συνειδητώς την ωραίαν προσφοράν. Δι’ ολίγων ερωτήσεων επετεύχθη 
η απόδοσις του νέου, εξήρθησαν τα αποτελέσματα της επιτυχίας του 
Ελληνικού Στόλου εν συνδυασμώ προς τα κατά ξηράν γεγονότα και η 
διδασκαλία έληξεν. Το μάθημα υπήρξε λίαν ωφέλιμον».

Ο γενικός επιθεωρητής Ι. Κ. Σταματέλος στην έκθεσή του (1957) 
για τη διδασκαλία της Ιστορίας [ακριβέστερα διδασκαλία της Ιστορίας 
Τέχνης] αναφέρει: «[...] 2 Μαΐου 1957 ώρα 7-8 Τάξις Στ! Ιστορία: Προ-
σέφερεν εκ του σχολικού βιβλίου και εκ του 8ου Κεφαλαίου τα αφο-
ρώντα εις την τέχνην της Βας περιόδου (641-1204). Προ της προσφο-
ράς και αφού μαθητής καθώρισε το υπό αφήγησιν μάθημα υπεβάλομεν 
ερωτήσεις εις την τάξιν σχετικάς με την Ιστορίαν του Πολιτισμού και 
της Τέχνης, τι είναι πολιτισμός, ποία τα στοιχεία του πολιτισμού, πώς 
χωρίζονται και ποίαι αι καλαί Τέχναι. Μετά ταύτα ο καθηγητής εζή-
τησε παρά της τάξεως να κατονομάση ίδρυμά τι βυζαντινόν, εάν είδεν 
εν τη Αττική. Εκ των πολλών προθυμοποιηθέντων μαθητών ερωτηθείς 
είς κατωνόμασε τους ναούς Αγίους Θεοδώρους, Καπνικαρέαν και Και-
σαριανήν. Έτερος ανέφερεν την Ρωσσικήν εκκλησίαν και άλλοι άλλους 
ναούς. Ο καθηγητής ίνα κατατοπισθώσιν οι αγνοούντες των μαθητών 
υπέβαλεν εις την τάξιν σχετικάς ερωτήσεις περί της ακριβούς θέσεως 
των ανωτέρω ναών. Κατόπιν ηρώτησε την τάξιν περί του χαρακτηριστι-
κού γνωρίσματος της Βυζαντινής εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής. Μετά 
την δοθείσαν ορθήν απάντησιν έδειξεν εις τους μαθητάς δύο εικόνας 
των Εκκλησιών “Καισαριανής” και “Καπνικαρέας” και εδίδαξεν εις 
αυτούς ότι οι 3 πρώτοι εκ των αναφερθέντων ναών ανηγέρθησαν κατά 
την υπό εξέτασιν περίοδον και δη κατά τον 11ον και 12ον αιώνα. Κατό-
πιν αφού έδειξεν εις τους μαθητάς το ακριβέστερον σχήμα των αυτών 
ναών καθώρισε τον τύπον των, “σταυροειδείς”, και ετόνισεν ότι ο τύπος 
ούτος είναι δημιούργημα της εξεταζομένης περιόδου και ότι συνέχισε 
να είναι και ο κύριος τύπος των ναών και της επομένης περιόδου της 
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Τουρκοκρατίας και ότι εξακολουθεί μέχρι σήμερον. Εδίδαξε κατόπιν 
τον τύπον του Οκταγωνικού ναού, ως νέον τύπον ναού της αυτής περι-
όδου, της υπό εξέτασιν, επιδείξας εις τους μαθητάς σχετικάς φωτογρα-
φίας της μονής του Δαφνίου και της του Οσίου Λουκά εν Λεβαδεία, και 
καθώρισε τον αιώνα της κατασκευής του. Εν συνεχεία αφού παρουσία-
σεν εις τους μαθητάς και εικόνα των Χαλκέων εν Θεσσαλονίκη, ωμίλησε 
και περί του αναπτυχθέντος κατά την αυτήν περίοδον αρχιτεκτονικού 
εν Θεσσαλονίκη τύπου. Πρόσφερε κατόπιν δι’ επιδείξεως εικόνων εκ 
της μονής Δαφνίου και Οσίου Λουκά τα περί ζωγραφικής της περιόδου 
ταύτης και τους εικονογραφικούς τύπους. Μετά την λήξιν της προσφο-
ράς εζητήσαμεν παρά της τάξεως την συγκέντρωσιν του προσφερθέντος 
νέου διά καταλλήλου ερωτήσεως».

Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά και εν γένει Φιλολογία ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης αντιμετώπιζε, όπως και στη διδασκαλία της Ιστορίας, τον ίδιο 
σκοπό αλλά με διαφορετικό τρόπο, αφού η Φιλολογία δεν αναφέρεται 
κυρίως σ’ ό,τι έπραξαν οι άνθρωποι αλλά μάλλον σ’ ό,τι ονειρεύθηκαν. 
Και η Φιλολογία προσφέρει υποδειγματικό πλούτο χαρακτήρων. Οι 
Αρχαίοι Έλληνες ποιητές και δραματουργοί υπήρξαν ασύγκριτοι στο 
να δίνουν μορφή και περιεχόμενο στο ιδεώδες της καλοσύνης και της 
αγνότητας, της τιμής, της δικαιοσύνης και της ευσπλαχνίας. Έργο εδώ 
του Π. Γ. Ροντογιάννη ήταν να δώση στους μαθητές του μορφή στα 
καλλίτερα όνειρά τους και να τα προβάλη μπροστά τους ως φωτεινή 
πραγματικότητα! Ήξερε, ακόμη, πως οι νέοι έχουν ανάγκη να διατηρούν 
στη σκέψη τους ζωηρή την εικόνα του δημοκρατικού πολιτεύματος ως 
προτύπου διακυβερνήσεως. Γι’ αυτό και στην ανάλυση του Επιταφίου 
λόγου, μια αξέχαστη για τον γράφοντα εμπειρία μαζί του, τα επιτεύγ-
ματα των Αθηναίων, τα απότοκα του πολιτεύματός τους, που με τόση 
υπερηφάνεια ο Περικλής υπενθύμιζε στους συμπατριώτες του, είναι 
αυτά που τόσο εμφαντικά και ο Π. Γ. Ροντογιάννης πρόβαλλε στους 
μαθητές του, κοντά και σ’ ότι άλλο σχετικό. Όπως, για παράδειγμα, η 
ανάγκη οι νέοι να διατηρούν, ως θεμελιώδη αρετή, την υπακοή στους νό-
μους της πολιτείας και πάνω απ’ όλα η ανάγκη προστασίας της φιλτά-
της ημών πατρίδος. Και το έκανε αυτό επαναλαμβάνοντας με επιτακτι-
κό στην τάξη τρόπο τη σχετική ρήση του Σωκράτους από τον Κρίτωνα· 
του ανδρός που υπήρξε γι’ αυτόν πρότυπο. Το τόνιζε αδιάκοπα στους 
επετειακούς λόγους, που εκφώνησε όπου βρέθηκε και υπηρέτησε. Εν 
τέλει, κάνοντάς το και ο ίδιος πράξη, όταν οι συνθήκες το απαιτούσαν.

Παραθέτουμε πάλι από την έκθεση του γενικού επιθεωρητού Θ. Π. 
Μάλλιου (1949): «[...] Τον καθηγητήν κ. Ροντογιάννην παρηκολούθησα 
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διδάξαντα Αρχαία Ελληνικά εις την ΣΤ΄ οκταταξίου. Μαθητής ανέγνω-
σε το δεδιδαγμένο εκ του Α΄ Ολυνθιακού § 21-23, δεύτερος ηρμήνευσε 
και τρίτος απέδωκε την έννοιαν. Ο δ[ιδάσκων] ηρώτησε πώς συνδέεται 
το τμήμα τούτο με τα προηγούμενα και οι μαθηταί απήντησαν καλώς. 
Εις ετέραν ερώτησιν “πού στηρίζει την άποψίν του ο Δημοσθένης” απή-
ντησαν “εις την αστάθειαν των συμμάχων του Φιλίππου”. Εξήχθη περί-
ληψις και είτα μαθητής ανέγνωσε το τμήμα. Ακολούθως ο δ[ιδάσκων] 
ανέγνωσε την § 23 και εζήτησε την ακατέργαστον απόδοσιν της εννοίας. 
Είτα μαθητής ανέγνωσε το α΄ κώλον, ευρέθησαν αι άγνωστοι λέξεις και 
εγράφησαν και ηρμηνεύθη. Ομοίως ειργάσθη εις τα υπόλοιπα κώλα. 
Ο δ[ιδάσκων] επέστησε την προσοχήν των μαθητών επί του “ευ πράτ-
τειν” & “κακώς φρονείν”, μεθ’ ό εγένετο ερμηνεία του τμήματος και 
τοιαύτη του όλου. Ο δ[ιδάσκων] ηρώτησε περί Παιόνων και Ιλλυριών 
και οι μαθηταί απήντησαν καλώς. Δ[ιδάσκων]: πώς συνδέεται η α΄ πε-
ρίοδος λογικώς με τα προηγούμενα; M[αθηται]: η περίοδος αυτή εί-
ναι σαν συνέχεια και προσθήκη εις το προηγούμενον, διότι θέλουν να 
είναι ελεύθεροι και αυτόνομοι και είναι ασυνήθιστοι να είναι δούλοι. 
Δ[ιδάσκων]: και γαρ αήθεις [...]: τίνος είναι η γνώμη; Μ[αθηταί]: των 
ανθρώπων. Δ[ιδάσκων]: τι κάνει τώρα ο Δημοσθένης; Μ[αθηταί]: για 
να στηρίξη την γνώμην αυτήν, προσθέτει και την ιδικήν του “μα Δία, 
ουδέν άπιστον ίσως... το γαρ ευ πράττε...”. Είτα ηρμηνεύθη καλώς το 
τμήμα και απεδόθη η έννοια. Δ[ιδάσκων]: τι προσθέτει εις τα προηγού-
μενα επιχειρήματά του ο Δημοσθένης; Μ[αθηταί]: ότι οι υποτεταγμέ-
νοι εις τον Φίλιππον περιμένουν ευκαιρίαν να επαναστατήσουν και θα 
επαναστατήσουν, διότι ο Φ[ίλιππος] είναι υβριστής κλπ. Ηρμήνευσεν 
ο δ[ιδάσκων] το νέον και η διδασκαλία έληξεν. Ο δ[ιδάσκων] κύριος 
της τάξεως επέτυχε την είσδυσιν των μαθητών εις το νόημα και την εκ 
ταύτης λογικήν ακολουθίαν των διανοημάτων του ρήτορος».

Ένα απόσπασμα από την έκθεση του γενικού επιθεωρητού Ι. Κ. Στα-
ματέλου (1957): «[...] Αρχαία: Ιφιγένεια εν Ταύροις. Είχε προς εξέτασιν 
τους στίχους 1327-1338. Εκάλεσε δύο μαθητάς παρά τον πίνακα. Ανέ-
γνωσαν κατ’ ήθος και λογικής την ενότητα και την ερμήνευσαν. Εγένετο 
διόρθωσις ενός ερμηνευτικού σφάλματος διά συντακτικής αναλύσεως 
του στίχου, τη συνεργασία της τάξεως και του καθηγητού. Ανέπτυξεν ο 
είς των εξεταζομένων το περιεχόμενον εν συνδυασμώ με τα προηγού-
μενα. Επηκολούθησε λογική εμβάθυνσις της ενότητος εις ην μετέσχεν η 
τάξις και καθωρίσθη ο λόγος από απόψεως οικονομίας δι’ ον ο ποιητής 
παρουσιάζει τον άγγελον περιγράφοντα την δραπέτευσιν του Ορέστου 
κ.λ.π. και δεν εκθέτει τα ληφθέντα μέτρα της διώξεως των φυγάδων. 
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Προσέφερεν εν συνεχεία τους στίχους 1349-1355. Εκάλεσε μαθητήν 
παρά τον πίνακα, ο οποίος ανέγνωσεν την ενότητα, η δε τάξις διώρθω-
σε σφάλματα αναγνώσεως. Εγένετο κατόπιν η προσφορά τμηματικώς. 
Εκάστου τμήματος εγένετο ανάλυσις συντακτική λεπτομερής και λεκτι-
κή επεξεργασία. Εις την εργασίαν ταύτην μετείχε και η τάξις ενεργώς. 
Ηρμηνεύθη η όλη ενότης, εξήρθησαν τα κύρια νοήματα με λογικήν ανά-
λυσιν και εχαρακτηρίσθησαν αι περιγραφόμεναι εικόνες».

Από την έκθεση του γενικού επιθεωρητού Μ. Τσίλαγα (1966) παρα-
θέτουμε τα ακόλουθα: «[...] Πορεία Διδασκαλίας, Ι. Αρχαία Ελληνικά. 
α) Εξέτασις δεδιδαγμένου: Ομήρου Ιλιάς, στ. 440-465. Κατ’ αρχάς ο 
δι δάσκων διά καταλλήλων ερωτήσεων ανεφέρθη διά των μαθητριών εις 
την Ραψωδίαν, ην επεξειργάζοντο (Ζ), την σκηνήν εις ην ευρίσκοντο 
(συνάντησις Έκτορος και Ανδρομάχης) και την δι’ ολίγων αξιολόγησιν 
της σκηνής αυτής από απόψεως περιεχομένου και δυνάμεως περιγρα-
φής, βάσει δε της αξιολογήσεως ταύτης και σχετικής άλλης εντέχνου 
συζητήσεως προητοίμασε συναισθηματικώς τας μαθητρίας διά την μετ’ 
ενδιαφέροντος αναμονήν και εισδοχήν του νέου. β. Προσφορά και επε-
ξεργασία του νέου: Ομήρου Ιλιάς, στίχ. 466-481. Το νέον παρουσίασε 
μαθήτρια έχουσα όντως ιδιαιτέραν ικανότητα εις την μετ’ ήθους ανά-
γνωσιν, ετέρα απέδωκεν εν γενικαίς γραμμαίς ορθώς το νόημα, ενώ εν 
συνεχεία ο διδάσκων ήρξατο τη συνεργασία των μαθητριών επεξεργαζό-
μενος το αναγνωσθέν κατά μικροτέρας λογικώς ενότητας και περιόδους 
κειμένου. Η επεξεργασία εγένετο ως ακολούθως: Αφού προηγουμένως 
απεσαφηνίζετο το νόημα ωρισμένων αγνώστων λέξεων (ως “ορέξατο”, 
“φαίδιμος”, /φαίδων/, “ιάχων”, “αριπροκέα” κ.λ.π.) ως καί τινων δυσ-
νοήτων φρά σεων ή προτάσεων (ως και ποτέ τις είποι [...] βροτόεντα 
/ευκτ. ορθότερα αντί υποτακτικής/ και σύνταξις κατά τω λέγω τινά 
τι), μετεφράζετο ή απεδίδετο εκάστη περίοδος κατά τρόπον ώστε να 
προετοιμάζηται η μετάβασις εις την επομένην ενότητα και αι μαθή-
τριαι ευκόλως και μετ’ ενδιαφέροντος να επιδίδωνται εν συνεχεία εις 
την επεξεργασίαν και ταύτης. Ηκολούθησε συνολική μετάφρασις υπό 
μαθητρίας και απόδοσις του νοήματος υπό άλλης, εξήρθησαν τα κύρια 
σημεία της μεταφρασθείσης όλης ενότητος και εδόθη αδρομερής περί-
ληψις με εντοπισμόν των νέων γεγονότων (εμφάνισις εν τη όλη σκηνή 
του υιού του Έκτορος και επακόλουθα εκ ταύτης). Επειδή ακολού-
θως και υπό των ιδίων μαθητριών διεπιστώθη το εξόχως ωραίον και 
συγκινητικόν τής τε περιγραφής και του περιεχομένου της ενότητος, 
ο διδάσκων δραττόμενος της ευκαιρίας προέβη περαιτέρω εις αισθη-
τικάς, ηθικάς και ψυχολογικάς παρατηρήσεις, ίνα τα περιγραφόμενα 
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εν συναφεία προς τα αμέσως προηγούμενα κατανοηθώσι πληρέστερον 
και βιωθώσι. Συγκεκριμένως διά καταλλήλων ερωτήσεων υπεβοηθήθη-
σαν αι μαθήτριαι, όπως αντιληφθούν και αισθανθούν καλύτερον δύο 
κυρίως σκηνάς. α) Την χαριτωμένην, αλλά και εις το βάθος τραγικήν 
σκηνήν –ακριβώς όπως εκφράζει τούτο το περίφημον “δακρυόεν γε-
λάσασα”– του φοβισμένου από το θέαμα του “κορυθαιόλου” πατρός 
μικρού Εκτορίδου, όστις εχώθη εις τον κόλπον της τροφού και ηνάγκασε 
να γελάσουν την τόσον πικραμένην μητέρα του και τον παλαίοντα εσω-
τερικώς με αντιμαχόμενα συναισθήματα πατέρα του εκ του επικειμένου 
χωρισμού, όστις ηδύνατο να είναι και αιώνιος, αφού έναυλος ηχούσεν 
εις τα ώτα αμφοτέρων η διά του Έκτορος διατυπωθείσα προηγουμένων 
φοβερά φωνή της μοίρας “έσσεται ήμαρ, ότ’ αν ποτ’ ολώλη Ίλιος ιρή 
/ και Πρίαμος και λαός ευμμελίου Πριάμοιο” και ο υπό τα τείχη μαι-
νόμενος πόλεμος και η κλαγγή των όπλων των συγκρουομένων –καθ’ 
υποβλητικήν έκφρασιν του διδάσκοντος– υπέκρουον το ανατριχιαστικόν 
εμβατήριον του θανάτου. β) Την επίσημον και άκρως συγκινητικήν σκη-
νήν, καθ’ ην ο Έκτωρ κρατών υψωμένον εις τας χείρας του τον υιόν του 
απευθύνεται εις τους θεούς και εύχεται το παιδί του να γίνη “πατρός 
[...] πολλόν αμείνων”. Διά της βαθυτέρας αναλύσεως της σκηνής ταύτης 
αι μαθήτριαι, διά καταλλήλου συζητήσεως υποκινηθείσης εντέχνως υπό 
του διδάσκοντος, ήχθησαν εις το ίδουν και να αισθανθούν τον μικρόν 
Εκτορίδην ως “σύμβολον”, όπερ εμψυχώνει τον ήρωα, κάνει ανώτερον 
τον σκοπόν του αγώνος τούτου και πολλαπλασιάζει την δύναμίν του και 
την διάθεσιν, όπως μέχρι θανάτου υπερασπίση το “ιερόν πτολίεθρον” 
της Τροίας. Η όλη διδασκαλία έκλεισε με ανάγνωσιν του αναλυθέντος 
εκ μεταφράσεως λογοτεχνικής του Πολυλά εν μέσω ατμοσφαίρας άκρως 
συγκινητικής, του διδάσκοντος επιτυχόντος να αφαρπάση τας μαθητρί-
ας διά της διδασκαλίας του και να οδηγήση αυτάς εις ψυχικήν ανάτασιν 
και βίωσιν ανωτέρων συναισθημάτων όντως επωφελή».

Διδάσκοντας, πάλι, Λογοτεχνία, ο Π. Γ. Ροντογιάννης είχε την ευ-
καιρία να καταστήση στους μαθητές του ορατές τις χαρακτηριστικές 
αρετές και ελαττώματα των ανθρώπων, αφού η τέχνη περιέχει κάθε 
σκέψη και κάθε συγκίνηση που πέρασε από το πνεύμα του ανθρώπου, 
από την πολλή κακία ώς την πολλή καλοσύνη. Αναλύοντας δε στην 
τάξη την υψηλή Λογοτεχνία, προϊόν της σκέψεως και του οραματισμού 
μεγάλων ποιητών και διανοουμένων, ο εκπαιδευτικός μας κατόρθωνε 
όχι μόνο να προβάλη στους μαθητές του την εικόνα ενός καλλίτερου 
κόσμου, που θα μπορούσαν οι ίδιοι να ακολουθήσουν και στον οποίο θ’ 
άξιζε να αποβλέπουν, αλλά αποσκοπούσε και στο να διαμορφώση τον 
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χαρακτήρα τους προβάλλοντας ιδεώδη πρότυπα συμπεριφοράς. Και 
εδώ επίσης υπήρξε απαράμιλλος. 

Παραθέτουμε τμήμα από την έκθεση του γενικού επιθεωρητή Μ. 
Τσί λαγα (1966): «[...] ΙΙ. Νέα Ελληνικά. Διδαχθείσα ενότης: “Ο Ερασι-
τέχνης” υπό Ιακ. Πολυλά (άνευ κατ’ οίκον προετοιμασίας υπό των 
μαθητριών). Το ποίημα παρουσίασεν ο διδάσκων αναγνώσας ο ίδιος 
τούτο μετά του προσήκοντος ήθους. Μετά την ανάγνωσιν ο διδάσκων, 
επειδή το κείμενον του ποιήματος παρουσιάζει δυσκολίας ως προς την 
κατανόησιν, έκρινεν απαραίτητον προ πάσης άλλης επεξεργασίας να 
υποβοηθήση τας μαθητρίας να ερμηνεύσουν τούτο κατά στίχους και 
ενίοτε κατά λέξιν. Ούτω, αφού προηγουμένως εξηκριβώθη το νόημα της 
λέξεως “ερασιτέχνης”, την οποία φέρει το ποίημα ως τίτλον, μαθήτρια 
ανέγνωσε το πρώτον τετράστιχον, τη βοηθεία δε και άλλων μαθητριών 
και τη καθηδηγήσει του διδάσκοντος απεσαφηνίσθη η έννοια του 3ου 
και 4ου στίχου και ιδιαιτέρως της φράσεως “μυστική ζωή” και απεδόθη 
προφορικώς υπό μιας μαθήτριας εν τέλει το νόημα του τετραστίχου. 
Επηκολούθησεν η ανάλυσις του 2ου τετραστίχου και μετά την αποσα-
φήνισιν και ενταύθα ως ανωτέρω της σημασίας των λέξεων “παθών”, 
“αγάλι’”, “ευφροσύνη”, “αιθέρας”, “αρχήθεν” και του όλου 3ου στίχου 
“όπου αρχήθεν η ψυχή μου κλείνει (ενταύθα ο διδάσκων ορθώς διώρ-
θωσε την λέξιν εις κλίνει) ως και την της φράσεως “προς κόσμον άλλον” 
του 4ου στίχου (των ιδεών –περί ων ωμίλησε δι’ ολίγων ο διδάσκων–) 
επηκολούθησεν η απόδοσις του περιεχομένου και του τετραστίχου τού-
του. Εν συνεχεία άλλη μαθήτρια συνέδεσεν ευστόχως το νόημα των δύο 
τετραστίχων και απέδωκε το περιεχόμενον αμφοτέρων περιληπτικώς 
(όταν στη γαλήνη και ησυχία της νύχτας ησυχάζουν τα πάθη της ψυχής 
και ο νους γαληνεύει και ανανεώνει την μυστική ζωή του το πνεύμα, 
η θεία πνοή, που εξ αρχής ενυπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου, δίνει 
φτερά στον ποιητή να πετάξη σ’ άλλον κόσμο, τον κόσμο των ιδεών). 
Επηκολούθησεν ανάγνωσις και επεξεργασία κατά τον αυτόν ως ανωτέ-
ρω τρόπον και των δύο τριστίχων (ιδιαιτέρως νοηματική λόγω των δυ-
σκολιών περί την κατανόησιν) και απεδόθη το νόημα συνδεθέν προς τα 
προηγούμενα με τελικήν απόδοσιν του νοήματος του όλου ποιήματος, 
εξ ης αποδόσεως διεπιστώθη και η ύπαρξις δύο ενοτήτων εν τω ποιή-
ματι (α΄ στίχ. 1-6 και β΄ στ. 7-13). Εν συνεχεία ανευρέθη και διετυπώθη 
υπό μαθητριών ότι το όλον ποίημα εκφράζει την αγωνίαν του ανθρώπου 
που επιδιώκει και ποθεί τα μεγάλα, αλλά αποτυγχάνει, διότι δεν είναι 
καταλλήλως προικισμένος από την φύσιν, προσδιορίσθη η ψυχολογική 
κατάστασις του ποιητού κατά την ώραν της συνθέσεως του ποιήματος 
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και υπό του διδάσκοντος εξεφράσθη η πιθανή άποψις ότι ο τίτλος του 
ποιήματος φανερώνει την διάθεσιν του ποιητού να παρηγορηθή, διότι 
δεν έχει κατορθώσει να γράψη “τραγούδια θεία”, όπως οι μεγάλοι ομό-
τεχνοί του, και τούτο όχι διότι δεν ήτο ικανός, αλλά διότι δεν αφωσιώθη 
εις την ποίησιν (;). Τελικώς αι μαθήτριαι εχαρακτήρισαν το ποίημα ως 
φιλοσοφικόν, το κατέταξαν εις τα σονέττα και προσδιώρισαν μέτρον, 
ομοιοκαταληξίαν, κ.λ.π. Ως κατ’ οίκον εργασία εδόθη εις άλλας μεν μα-
θητρίας ελευθέρα νοηματική ανάπτυξις και ανάλυσις του ποιήματος και 
εις άλλας να ανεύρουν και να ανακοινώσουν στοιχεία εκ της ζωής και 
του έργου του ποιητού. Και κατά την διδασκαλίαν του μαθήματος τού-
του αι μαθήτριαι συνειργάσθησαν μετά του διδάσκοντος λίαν αποδοτι-
κώς, ανέτως και κατά τρόπον αποδεικνύοντα ότι έχουν εθισθή υπό του 
διδάσκοντος επί του τρόπου, καθ’ ον δέον να εργάζωνται επί θεμάτων 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ο διδάσκων και ενταύθα ουχί απλώς εφήρ-
μοσε την ενδεδειγμένην μέθοδον, αλλά και πέραν τούτου αφήρπασε και 
πάλιν διά της διδασκαλίας του και υπεκίνησεν εις σκέψεις και βιώμα-
τα λίαν επωφελή διά την περαιτέρω ψυχοπνευματικήν εξέλιξίν των».

5. Τέλος, στην αγάπη724 και στοργή για τα παιδιά, που τον διέκρινε. Ο Κώ-
στας Δελλαπόρτας (1931-2012), από τους αγαπημένους μαθητές του Π. 
Γ. Ροντογιάννη στο Γυμνάσιο Λευκάδος, χαρακτηριστικώς περιγράφει 
πόσο βαθιά στην ψυχή του ένιωθε την στοργή του· στοργή που «[...] τον 
κράταγε, τον οδηγούσε και του έδινε δύναμη» και μας θυμίζει πόσο 
«[...] φωτιζόταν το πρόσωπο του Π. Ροντογιάννη, όταν έβλεπε τον ίδιο 
και τους άλλους μαθητές, που τους έβλεπε όλους σαν παιδιά του, να 
στέκονται όρθιοι και να προχωράνε σωστά στη ζωή, χρήσιμοι στον εαυ-
τό τους και στην κοινωνία».725

Η διδασκαλία του Π. Γ. Ροντογιάννη υπήρξε, όπως είδαμε, για τους πο-
λυπληθείς μαθητές του τόσο επωφελής και από κάθε άποψη σημα ντική, 
και ο ίδιος τόσο δημοφιλής και αγαπητός, ώστε κανείς τους δεν εξέ-
φρασε το παραμικρό παράπονο ή αρνητικό σχόλιο. Ανάλογα εγκωμια-
στικά υπήρξαν τα σχετικά με τη διδασκαλία σχόλια και των επιθεωρη-

724.  Κάπου στην ιδιόχειρη διαθήκη του (4 Μαΐου 1994) ο Π. Γ. Ροντογιάννης εκ-
μυστηρεύεται: «[...] Σαν εκπαιδευτικός διάβασα πολύ, έγραψα, δίδαξα μ’ ενθουσιασμό, 
αγάπησα τα παιδιά». 

725.  Βλ. «Η θύμησή του θα είναι πάντα οδηγός μου», εφημ. Λευκαδίτικη Πνοή, φύλ-
λο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 1997.
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τών στις εκθέσεις τους. Ο Ι. Κ. Σταματέλος χαρακτήρισε τη διδασκαλία 
του «λίαν αποδοτική», σημείωσε πως «[...] διδάσκει εις τόνον ζωηρόν 
και κανονικόν ρυθμόν, και εν ατμοσφαίρα οικειότητος, την οποία δη-
μιουργεί η προς τους μαθητάς ευγενής συμπεριφορά και γενικώς η 
προσωπικότης του. Η διδασκαλία του είναι λίαν επιμελημένη και έχει 
διδακτικόν παλμόν και βάθος» και παρατήρησε πως «[...] Επιβάλλεται 
ακόπως διά της προσωπικότητός του εις την τάξιν». Ο Μ. Τσίλαγας 
περιγράφει την παρουσία και δράση του στην τάξη σημειώνοντας: «[...] 
Εντός των τάξεων συναρπάζει διά της διδασκαλίας του και επιτυγ-
χάνει ουχί απλώς βίωσιν υπό των μαθητών των διδασκομένων, αλλά 
θεμελιώνει εν ταις ψυχαίς αυτών και την έφεσιν προς άσκησιν διά την 
δημιουργίαν του προσήκοντος χαρακτήρος».
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ΠΟΙΟΣ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΑΝΟΣ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Προϋποθέσεις, κίνητρα δημιουργίας και τρόπος ενεργείας 
του Π. Γ. Ροντογιάννη στην επίτευξη των στόχων του

Απ’ όσα στα προηγούμενα κεφάλαια λεπτομερώς περιγράψαμε, κατε-
δείχθη, νομίζουμε, η σπουδαία αξία του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού 
έργου στη Μέση Εκπαίδευση του φιλολόγου Π. Γ. Ροντογιάννη· έργο 
που οι μαθητές του το εκτίμησαν κατά τρόπο μοναδικό και οι γενικοί 
επιθεωρητές το αξιολόγησαν με κορυφαίες επιδόσεις· έργο για το οποίο 
ο δημιουργός του κέρδισε την κοινωνική καταξίωση και εξ αιτίας του 
έλαβε μοναδικές για τον κλάδο του διακρίσεις από το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα προς το εκπαιδευτικό του έργο, 
είδαμε πως ανέπτυξε, ενόσω εργαζόταν ως καθηγητής, και άλλες δρα-
στηριότητες, συμπληρωματικές ή όχι του κυρίου επαγγελματικού του 
έργου, απόρροια των οποίων ήταν το αξιόλογο φιλολογικό-συγγραφικό 
του έργο, το ενδιαφέρον λογοτεχνικό, το μοναδικό κοινωνικό-πολιτισμι-
κό και το λίαν εκτεταμένο και πολύπτυχο για την ιδιαιτέρα του πατρίδα 
ιστοριογραφικό έργο, που έτυχε επίσης σπουδαίας υποδοχής από ειδι-
κούς και για το οποίο τιμήθηκε με διακρίσεις από αξιόλογους πνευμα-
τικούς φορείς. Σε αυτά προστίθεται και η εκπλήρωση του πατριωτικού 
του καθήκοντος στην Αντίσταση κατά την Κατοχή, για την οποία κάναμε 
λόγο στα προηγούμενα,726 και οι προς την οικογένειά του υποχρεώσεις.

Κοινά γνωρίσματα των έργων του είναι η πολύπλευρη διάσταση, το 
εκτεταμένο κατά το μέγεθος, το κορυφαίο κατά την ποιότητα, ορισμέ-
νως δε και η μοναδικότητα. Εύλογα, συνεπώς, γεννάται το ερώτημα 
πώς κατόρθωσε όλα αυτά ο δημιουργός τους, και μάλιστα σε καιρούς 
λίαν χαλεπούς, με σταθερά θετική για τα επιτεύγματά του τη δοκιμα-
σία του χρόνου και με ανεπιφύλακτα επιβεβαιωμένη, από τους ειδι-

726.  Βλ. σχετικώς ανωτέρω, Κεφάλαιο 4.1.
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κούς, την αξία του εν λόγω έργου. Θεωρήσαμε, ως εκ τούτου, αναγκαίο 
να επιχειρήσουμε μια απάντηση στο ερώτημα αυτό, προσφέροντας, πέ-
ραν των προσωπικών μας εκτιμήσεων, και πρόσθετες για τον άνδρα 
πληροφορίες, με σκοπό την αποκάλυψη των κινήτρων της δημιουργίας 
και την κατανόηση του τρόπου σκέψεως και του ενεργείν του δημιουρ-
γού τους, ιδίως των μεγάλων έργων του. 

Ως sine qua non προϋπόθεση για όλα όσα ολοκληρωμένα και με 
επιτυχία ο Π. Γ. Ροντογιάννης πραγματοποίησε, αναγνωρίζουμε τη γνώ-
ση της κύριας επιστήμης του και όλων των επιμέρους επιστημών: της 
Κλασικής και Λατινικής Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας και 
της Τέχνης, που με τόση επιμέλεια απέκτησε στη Φιλοσοφική Αθηνών, 
στην καλλίτερη ίσως περίοδο της ιστορικής της πορείας. Γνώση, όμως, 
εξ ανάγκης περιορισμένη, αφού περιορίστηκε σε προπτυχιακό επίπεδο 
και δεν συνεχίστηκε με περαιτέρω εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό, αλλά 
που ο ίδιος συμπλήρωσε, όπως είδαμε, επεκτείνοντας και εμβαθύνοντας 
μεγάλως με τον αέναο αυτοδιδακτισμό του. Χωρίς την πρόσθετη αυτή 
γνώση, πολύ δε περισσότερο χωρίς τη θεμελιώδη και πολύ καλή πανεπι-
στημιακή του κατάρτιση, τίποτα εξ όσων επιχείρησε δεν θα μπορούσε να 
προχωρήση, πέραν ίσως της συλλήψεως της κύριας σχεδιαστικής ιδέας. 

Ως βασικό, κυρίαρχο και μοναδικό κίνητρο σε ό,τι έκανε αναγνω-
ρίζουμε τη φιλοδοξία του να δημιουργήση. Είμαστε πεπεισμένοι πως 
πίσω απ’ ό,τι έκαμε, κυριολεκτικά ως ψυχαναγκαστική σκέψη έκαιγε 
η ανάγκη της δημιουργίας ως αυτοσκοπός. Στη σκέψη του και σ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του αυτή μια ήταν η κυρίαρχη φιλοδοξία που τον 
διέκρινε: η δημιουργία. Σκοπός της ζωής του ήταν να δημιουργήση, 
ν’ αφήση πίσω του έργο! Οπλισμένος με γερό μυαλό και σπουδαία 
κρίση, διαθέτοντας εξαιρετική ικανότητα αξιολογήσεως, με ακρίβεια 
προσώπων και καταστάσεων, αλλά και τη δύναμη και την αυτοπε-
ποίθηση που δίνει η γνώση, και μαζί διορατικότητα, ήταν σε θέση με 
ενάργεια να διακρίνη αυτό που έλειπε και ο τόπος χρειαζόταν, και 
στη συνέχεια ήταν αποφασισμένος ο ίδιος να εμπλακή ολόψυχα για να 
δημιουργήση. Και πράγματι ο Π. Γ. Ροντογιάννης υπήρξε δημιουργός 
με ό,τι καταπιάστηκε, και μάλιστα σημαντικός.727 Γνώριζε τη ρήση του 
Μάρκου Αυρηλίου πως «η αξία ενός ανθρώπου δεν ξεπερνά την αξία 
των φιλοδοξιών του!».

727.  H αταλάντευτα σταθερή αυτή πορεία του Π. Γ. Ροντογιάννη προς τη δημιουρ-
γία θυμίζει τη ρήση του Μάρκου Αυρηλίου: «η αξία ενός ανθρώπου δεν ξεπερνά την 
αξία των φιλοδοξιών του».
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Το γεγονός πως το μοναδικό και κυρίαρχο κίνητρό του ήταν η δημι-
ουργία, δηλαδή ο αυτοσκοπός στη ζωή του, αποτελεί για μας απόλυτη 
βεβαιότητα, αφού εξέλιπε παντελώς απ’ ό,τι έκαμε η προσωπική του 
προβολή και κανένα από τα έργα του δεν εξυπηρετούσε κάποιον ιδιο-
τελή σκοπό. Και αυτό θα δείξουμε στη συνέχεια. 

Κατ’ αρχάς, με εξαίρεση το εκπαιδευτικό-επαγγελματικό του έργο, 
που του επέτρεψε να ζήση αυτός και η οικογένειά του περιορισμένα 
μεν αλλά αξιοπρεπώς, τίποτε απ’ όσα άλλα έκαμε στη ζωή του ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης και κανένα έργο που άφησε, δεν έγινε με σκοπό το 
κέρδος. Αναφέρουμε, για παράδειγμα, την ίδρυση της Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης και του Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστι-
κής  Τέχνης στη Λευκάδα, ή τη συμβολή του στην ίδρυση της Εταιρείας 
Λευκαδικών Μελετών. Ούτε, βεβαίως, θα μπορούσε να προσδοκά κέρ-
δος από το δημοσιευμένο ιστοριογραφικό του έργο, αφού η Εταιρεία 
Λευκαδικών Μελετών, που ανέλαβε να εκδώση τα περισσότερα έργα 
του, διατηρούσε και διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα από τη διά-
θεσή τους. Αλλά και αυτή η μεταγλωττισμένη έκδοση της πλατωνικής 
Απολογίας του Σωκράτη και του Κρίτωνα, η έκδοση των Ποιημάτων 
του ή η έκδοση της Εκπαιδεύσεως στη Λευκάδα, που ο ίδιος πριν από 
δύο δεκαετίες περίπου εξέδωσε, δεν κατάφεραν, ώς σήμερα, να καλύ-
ψουν παρά μόνο ένα μέρος, όπως ήταν αναμενόμενο, των εξόδων τους. 

Μήπως, όμως, επεδίωκε με το έργο του να εξασφαλίση κάποια πλεο-
νεκτήματα, απ’ όπου θα μπορούσε να διεκδικήση στη συνέχεια κάτι 
απώτερο προς το οποίο ίσως προσέβλεπε; Γνωρίζουμε κατ’ αρχάς πως 
ο Π. Γ. Ροντογιάννης ποτέ του δεν διεκδίκησε αξιώματα. Μάλιστα, και 
αυτήν ακόμη, την κατ’ απόλυτο εκλογή, προαγωγή του σε γυμνασιάρ-
χη προσπάθησε επανειλημμένως αλλά ανεπιτυχώς να αποτρέψη. Ούτε, 
πάλι, επιθυμία του ήταν μια ενδεχόμενη πορεία στο Πανεπιστήμιο, 
αφού, και όταν ακόμη του δόθηκε, στις αρχές της δεκαετίας του ’60, 
η ευκαιρία αποκτήσεως διδακτορικού τίτλου, ο ίδιος δεν προχώρησε, 
παρ’ ότι είχε ήδη έτοιμη τη μελέτη του για τη διδακτορική διατριβή 
(την ανέκδοτη ακόμη «Χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα»). Εν τέλει, 
λοιπόν, αφού αποκλείστηκε το οικονομικό όφελος και δεν υπήρχε καν 
σκέψη διεκδικήσεως αξιωμάτων, αλλά ούτε προσέβλεπε και σε ακαδη-
μαϊκή προοπτική, ποιο άραγε υπήρξε το κίνητρο της δημιουργίας του; 

Την απάντηση, κατά την εκτίμησή μας, μπορεί να δώση μόνο η 
φιλοσοφική προσέγγιση της προσωπικότητας του Π. Γ. Ροντογιάννη. 
Κρίσιμη κατά τη γνώμη μας και καθοριστική της μετέπειτα πορείας 
του πρέπει να υπήρξε, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, η περίοδος από 
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το 1941 έως τουλάχιστον το 1949, όταν απασχολήθηκε συστηματικά με 
την πλατωνική Απολογία του Σωκράτη και την προσωπικότητα αυτού 
του κορυφαίου φιλοσόφου. Η Απολογία τον συντρόφευε, κατά δήλωσή 
του, ιδίως στις δύσκολες στιγμές και ο Σωκράτης θα πρέπη να ενέπνεε 
και να κατηύθυνε τα βήματά του έκτοτε στη ζωή.

Αναλύοντας, πάλι, χωριστά κάποια από τα έργα του, μπορούμε 
ίσως ν’ απομονώσουμε κάποια, έστω και αποσπασματικά, κίνητρα δη-
μιουργίας. 

Στην εκπαίδευση, με όσα ως εκπαιδευτής και ως συγγραφέας φιλο-
λογικών κειμένων έκαμε, μπορούμε να διακρίνουμε ένα κύριο και ένα 
δευτερεύοντα σκοπό, στους οποίους φαίνεται ότι προσέβλεπε ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης. Κύριος σκοπός ήταν η καλλίτερη δυνατή εκπαίδευση των 
μαθητών, η βέλτιστη διαπαιδαγώγησή τους. Πράγματι, στον πρόλογο 
της μεταφράσεως των Απομνημονευμάτων του Γαλατικού Πολέμου 
του Καίσαρος διαβάζουμε ότι «[...] έγινε κυριώτατα με σκοπόν να 
βοηθήση τους φοιτητάς των Φιλοσοφικών Σχολών και όσους θέλουν να 
αναγνώσουν αυτήν εκ παραλλήλου προς το λατινικόν κείμενον, προς 
ευκολωτέραν παρακολούθησιν και κατανόησίν του». Δευτερευόντως, 
πιστεύουμε ότι με την έκδοση αυτή ικανοποίησε μια προσωπική του 
επιθυμία να δη μεταφρασμένο για πρώτη φορά στα ελληνικά το σημα-
ντικό αυτό έργο του σπουδαίου Ρωμαίου πολιτικού και στρατιωτικού.

Στα προλογικά της μεταγλωττίσεως της πλατωνικής Απολογίας του 
Σωκράτη, που εξέδωσε το 1995, γράφει, προφανώς ικανοποιώντας μια 
ανάγκη ψυχής και μαζί εξομολογούμενος, ότι «[...] ήταν για μένα [η 
πλατωνική Απολογία] ένα ανάγνωσμα σχεδόν όπως η Βίβλος για το 
χριστιανό. Καταλάβαινα το κείμενο σαν έναν ύμνο της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας, κήρυγμα ηθικού χρέους, ανάγνωσμα ηρωικό, παρηγορητικό 
και ενθαρρυντικό, κι ένιωσα κάποτε χρέος μου να το κάμω κατανοητό, 
όπως εγώ το καταλάβαινα, και σε άλλους που μπορεί να το είχαν ανά-
γκη, αλλά η γλώσσα του Πλάτωνα τους ήταν ξένη ή δύσκολη για να το 
πλησιάσουν. Και επιχείρησα μια μεταγλώττιση του αρχαίου ελληνικού 
κειμένου στη νεοελληνική γλώσσα. Αλλά δεν ήθελα να είναι απλά μια 
νέα μετάφραση του πολυμεταφρασμένου άλλωστε στη νεοελληνική αυ-
τού έργου, αλλά κάτι άλλο πιο ζεστό, πιο ζωντανό, όπως να πούμε θα 
ήταν η απολογία ενός σύγχρονου Έλληνα με συγγενικές με το Σωκράτη 
αντιλήψεις, αρχές ζωής και ψυχοσύνθεση, και με παρόμοιες εποχικές 
συνθήκες βίου και περίπτωση καταδίκης».

Σ’ ό,τι αφορά στην ίδρυση των δύο σπουδαίων πνευματικών/πολιτι-
σμικών κέντρων στη Λευκάδα, βασίμως πιστεύουμε πως για τη βιβλιο-
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θήκη μεν ο Π. Γ. Ροντογιάννη πρέπει να είχε κατά νου την εξυπηρέτηση 
κυρίως της εκπαιδεύσεως των μαθητών αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την 
υποβοήθηση του επιστημονικού έργου ερευνητών, για την ανάγκη δε 
ιδρύσεως της Πινακοθήκης ο ίδιος στα 1952 σκέφθηκε «[...] πως θα 
’πρεπε, και μπορούσε, ένα μέρος τουλάχιστον απ’ αυτές τις εικόνες να 
διασωθή [απ’ τη φθορά και να περισωθή από τους αρχαιοκάπηλους] 
και να αποτελέση τη βάση ενός Μουσείου μεταβυζαντινής τέχνης, που 
έλειπε από τη Λευκάδα, ενώ υπήρχε σ’ άλλα από τα Επτάνησα».728 Με 
την τελευταία αυτή επισήμανση ο Π. Γ. Ροντογιάννης προσβλέπει εμμέ-
σως με την ίδρυση του Μουσείου όχι μόνο στην προβολή της πολιτισμι-
κής κληρονομιάς της Λευκάδος αλλά και στην προαγωγή της διαπαιδα-
γωγήσεως ιδίως των νέων του νησιού. Το γεγονός πάλι ότι από τη σύλ-
ληψη της αρχικής ιδέας της ιδρύσεως των δύο ανωτέρω πνευματικών 
ιδρυμάτων της Λευκάδος έως την οργάνωση και λειτουργία τους πήρε 
αρκετά χρόνια επίπονης και συστηματικής προσωπικής ενασχολήσε-
ως, αποκαλύπτει μια σημαντική ακόμη πτυχή του χαρακτήρα του: την 
αποφασιστικότητά του και την εμμονή του στην επίτευξη του στόχου. 

Στην ιστοριογραφία, τώρα, ο Π. Γ. Ροντογιάννης γράφοντας την 
Ιστορία της νήσου Λευκάδος απέβλεπε, κατά δήλωσή του, παρουσιά-
ζοντας τη ζωή των παιδεμένων κατοίκων του νησιού, να ρίξη «[...] λίγο 
φως στη ζωή των ανθρώπων, που η μοίρα τούς έφερε να κατοικήσουν σ’ 
αυτό το νησί, να το δουλέψουν και να μοχθήσουν για να μορφοποιήσουν 
την τραχειά ύλη που η φύση τους πρόσφερε και, όπως είχαν χρέος, σαν 
ανταπόδοση, να ομορφήνουν τον τόπο και σύγχρονα να τον υπερασπί-
σουν. Κατόρθωμα τούτο και ηρωισμός [...]». Σε άλλο πάλι έργο του, 
στη Χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα γράφει πως «[...] είναι μονάχα 
ένα έργο κόπου και μόχθου, που έγινε και από αγάπη και χρέος προς 
εκείνους που δημιούργησαν με τον ιδρώτα και την ευσυνειδησία τους 
το παρελθόν που το ζούμε κι επεξεργαζόμαστε και οφείλομε να πλου-
τίσομε εμείς σήμερα, κι από αγάπη προς τη μικρή ιδιαίτερη πατρίδα 
και τους ανθρώπους της, και σαν απόδοση τροφείων, και χωρίς καμμιά 
προσωπική φιλοδοξία. Κάποιος Λευκαδίτης είχε χρέος να κάμη αυτό 
το έργο και νιώθω χαρά που το έκαμε ο δικός μου κόπος [...]». Αυτές 
υπήρξαν από αρχής έως τέλους οι μοναδικές επιδιώξεις του και αυτόν 
τον σκοπό υπηρέτησε με σταθερότητα και αδιαπραγμάτευτη αφοσίωση. 

Τι, όμως, ο ίδιος κέρδισε με την πραγμάτωση όλων όσων έκαμε 

728.  Βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, «Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης», ό.π., σ. 236.
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στη ζωή του ο Π. Γ. Ροντογιάννης; Πεποίθησή μας είναι πως αυτό που 
κέρδισε δεν ήταν τίποτε περισσότερο από τη χαρά και την ικανοποίηση 
που προσφέρει στον αφιερωμένο στο λειτούργημά του εκπαιδευτικό η 
επιτυχής διαπαιδαγώγηση των νέων, στον μελετητή η επιστημονική του 
έρευνα και στον δημιουργό η παρουσίαση του έργου του. Γιατί ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης υπήρξε και τα τρία: χαρισματικός εκπαιδευτικός, αυθε-
ντικός ερευνητής και μεγάλος δημιουργός. Την ιδιότητα του ερευνητή 
πρώτος και εύστοχα είχε, όπως είδαμε, διαπιστώσει ο παρατηρητικός 
καθηγητής Λίνος Πολίτης, κρίνοντας από τη χαρά που διέκρινε το 1957 
στον Π. Γ. Ροντογιάννη, όταν ο τελευταίος τον ξεναγούσε στη Λευκάδα 
και αναφερόταν σε σχετική ομιλία του στη μονή της Φανερωμένης στα 
ευρήματα των μελετών του. Του έγραψε τότε, μεταξύ άλλων: «[...] 
Πώς να σας εκφράσω και πάλι τη χαρά μου για τη γνωριμία μας και 
πώς να σας ευχαριστήσω για το θαυμάσιο πρωί που περάσαμε μαζί 
και που έμαθα τόσα πράγματα και τόσο ενδιαφέροντα από σας για 
την τέχνη του νησιού σας! [...] Η χαρά, η τόσο άδολη, της επιστημονικής 
έρευνας είναι κάτι που το καταλαβαίνουν μόνο όσοι έχουν το πάθος γι’ 
αυτήν [...]». Τη χαρά και την ηθική ικανοποίησή του, αποτέλεσμα του 
δημιουργικού του έργου, μετά βεβαιότητος πιστεύουμε πως θα ενίσχυε 
μεγάλως η απαραίτητη εκτίμηση από την κοινωνία της σημασίας του 
έργου του και η αναγνώριση της δικής του συμβολής και των κόπων 
του στην πραγμάτωσή του. Κατά τη γνώμη μας θυμίζει τη σχετική 
πεποίθηση του αείμνηστου Ιωάννη Συκουτρή: «[...] Υπερήφανος είναι, 
όχι εγωιστής. Δι’ αυτό σπαταλά τον εαυτό του. Η ευτυχία του είναι να 
δαπανά, ακριβέστερον ακόμη: να δαπανάται». 

Εν τέλει, αναρωτιέται κανείς αν ο ίδιος αισθάνθηκε πράγματι την 
ηθική αυτή ικανοποίηση από όλα όσα έκαμε. Φαίνεται πως ναι, κρίνο-
ντας απ’ την εκμυστήρευσή του στην ιδιόχειρη διαθήκη του, όταν ήταν 
ορατό πια το τέλος του ταξιδιού του (4 Μαΐου 1994): «[...] από τη ζωή 
είμαι σχετικά ικανοποιημένος [...]». Ευτύχησε να ιδή αμέτρητους μα-
θητές του εμπνεόμενους απ’ τη διδασκαλία του να προκόβουν στη ζωή, 
πολλούς ν’ ακολουθούν τα χνάρια του στο ίδιο μ’ αυτόν επάγγελμα 
και απόλαυσε ώς τον θάνατό του, όσο ελάχιστοι συνάδελφοί του, την 
εκτίμηση και την αγάπη τους. Ευτύχησε ακόμη να ιδή τον κύριο όγκο 
του ιστοριογραφικού για τη Λευκάδα έργου του να δημοσιεύεται από 
την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, η οποία, εκτιμώντας το έργο και 
την προφορά του, αφιέρωσε σ’ αυτόν το Δ΄ Επιστημονικό της Συνέδριο 
στη Λευκάδα (8-12 Σεπτεμβρίου 1993), ενώ ο γενικός γραμματέας της 
Εταιρείας, φιλόλογος και αγαπητός μαθητής του, Δημήτριος Χ. Σκλαβε-
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νίτης, μίλησε για το έργο και την προσωπικότητά του και επεδόθη στον 
Π. Γ. Ροντογιάννη ειδικό τιμητικό ψήφισμα. Ικανοποιήθηκε ακόμη, όταν 
μέρος του ιστοριογραφικού του έργου περί της χριστιανικής τέχνης στη 
Λευκάδα αξιολογήθηκε και έτυχε διακρίσεως το 1974 από την Ακαδη-
μία Αθηνών. Αν ζούσε το 2003, θα αισθανόταν μεγάλη ικανοποίηση, 
βλέποντας να εορτάζονται τα 50 χρόνια ζωής και λειτουργίας της Δη-
μοσίας Βιβλιοθήκης Λευκάδος, την οποία ο ίδιος ίδρυσε και που είναι 
σήμερα το κυριώτερο πνευματικό κέντρο της Λευκάδος. Αν πάλι ζούσε 
σήμερα, νομίζουμε πως θα αισθανόταν απόλυτη ικανοποίηση όχι μόνο 
διαπιστώνοντας πως η σφραγίδα του στην ψυχή των προχωρημένης πια 
ηλικίας μαθητών του διατηρείται ανέγγιχτη απ’ τον χρόνο, αλλά και το 
γεγονός πως ο ίδιος και το ιστοριογραφικό του έργο τυχαίνουν κατα-
πληκτικής εκτιμήσεως και αναφοράς εκ μέρους των ιστορικών. 

Ας τον παρακολουθήσουμε, τώρα, νοερά πώς ενήργησε από τη στιγ-
μή που διαπίστωσε τι χρειαζόταν ο τόπος, έως τη στιγμή της από-
φασής του να εμπλακή ο ίδιος στην προσπάθεια πραγματοποιήσεως 
του αναγκαίου έργου. Εδώ έχει καθοριστική σημασία η ξεχωριστή και 
σπουδαία εκείνη ιδιότητα που διέθετε ο ίδιος με περίσσεια και που του 
στάθηκε πολύτιμος οδηγός σε όλη του τη ζωή, τουτέστιν να μπορή να 
αξιολογή με ακρίβεια πρόσωπα και καταστάσεις. Σταθμίζοντας ανα-
γκαιότητες, από τη μια μεριά, και αντικειμενικές δυνατότητες υλοποιή-
σεως ενός έργου, από την άλλη, ήταν πλέον σε θέση να λάβη τη σχετική 
του απόφαση για εμπλοκή στο έργο αυτό. Απολαμβάνοντας, όπου και 
αν βρέθηκε, μεγάλης εκτιμήσεως και σεβασμού ο ίδιος, διαθέτοντας 
αξιοσημείωτη ικανότητα προσεγγίσεως σημαντικών προσωπικοτήτων 
και ικανότητα πειστικής προβολής ενός έργου, δεν δυσκολευόταν κατά 
κανόνα να βρίσκη πολύτιμους συνεργούς στα σχέδιά του, σε επίπε-
δο διοικήσεως. Έχοντας εξασφαλίσει έτσι τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
υλοποιήσεως ενός έργου, ανέλαβε ο ίδιος δράση με τη χαρακτηριστική 
του ικανότητα να ενεργή με απαράμιλλη αποφασιστικότητα, διαθέτο-
ντας όσα αποθέματα ενέργειας χρειάζονταν και εμμένοντας σταθερά 
στην πραγματοποίηση του έργου-στόχου. 

Στα φιλολογικό/εκπαιδευτικό του έργο, στην ίδρυση της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησια-
στικής Τέχνης Λευκάδος και στη δημοσίευση του λίαν εκτεταμένου και 
πολυσχιδούς ιστοριογραφικού έργου για τη Λευκάδα, πονήματα ιδιαι-
τέρως απαιτητικά από τη φύση τους, που χρειάστηκε μακρός χρόνος 
για την ολοκλήρωσή τους, ευδιάκριτα είναι κάποια κοινά γνωρίσματα 
ή προϋποθέσεις, που εξασφαλίζουν την επιτυχία των προσπαθειών του 
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και αποκαλύπτουν, ιδίως τα δύο τελευταία, τον τρόπο δράσεώς του. 
Ένα απ’ αυτά ήταν η γνώση, που του επέτρεπε να φέρη το έργο που 
ανελάμβανε σε πέρας και μάλιστα επιτυχώς. 

Τη γνώση που χρειαζόταν την απέκτησε σ’ όλο το φάσμα της εκ-
παιδεύσεώς του, κυρίως, όμως, στις πανεπιστημιακές του σπουδές, τις 
οποίες στη συνέχεια συμπλήρωσε και σε μεγάλο βαθμό επεξέτεινε αυ-
τοεκπαιδευόμενος. Με αυτήν την υποδομή και αφετηρία, και διαθέτο-
ντας ασυνήθιστη οξυδέρκεια δεν δυσκολεύθηκε να οδηγηθή στη σύλλη-
ψη της ιδέας των ιδρυτικών του επιτευγμάτων και του ιστοριογραφικού 
του έργου. Άλλο ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο γνώρισμά του ήταν ότι σε 
όλα τα έργα που σχεδίασε και ολοκλήρωσε, ουδέποτε απέβλεψε σε 
προσωπικό οικονομικό όφελος. Μόνη και σταθερή του επιδίωξη υπήρξε 
η δημιουργία και η ανυστερόβουλη προσφορά στον τόπο. Στα υπόλοι-
πα γνωρίσματά του περιλαμβάνονται: η ικανότητά του να αναλύη εκ 
των προτέρων τις επιμέρους πτυχές κάθε εγχειρήματος, να αναγνωρίζη 
τις προβλεπόμενες δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε, να αξιολογή ορθά 
το εφικτό κάθε προσπάθειας και να υπολογίζη αδρά τον απαιτούμενο 
προς υλοποίηση του στόχου χρόνο. Με αυτά κατά νου, και με δεδομένη 
τη φιλοδοξία του να δημιουργήση, έχοντας πάρει πλέον την απόφαση 
να προχωρήση, αναλάμβανε στη συνέχεια δράση με αποφασιστικότητα, 
επιμονή και αφοσίωση για την επίτευξη του στόχου του, χωρίς να θέτη 
στην προσπάθειά του χρονικούς περιορισμούς. Αποσκοπούσε πάντοτε 
στην επίτευξη του κατά το δυνατόν καλλίτερου αποτελέσματος. 

Το επόμενο βήμα του ήταν να δημιουργή κατάλληλες προϋποθέσεις 
ή συνθήκες που θα του επέτρεπαν να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση εν 
όψει της πραγματοποιήσεως του εγχειρήματός του και που θα εξυπη-
ρετούσαν στη συνέχεια, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, την ολοκλήρωση 
των σχεδίων του. Στις ενέργειές του αυτές εντάσσονταν οι επαφές του 
με σημαίνοντα θεσμικά πρόσωπα της κοινωνίας της Λευκάδος, που θα 
του εξασφάλιζαν, αφού τους έπειθε, την απαραίτητη υποστήριξη. 

Τα κομβικά θεσμικά πρόσωπα με τα οποία συνδέθηκε με δεσμούς 
μακράς φιλίας και αμοιβαίας εκτιμήσεως, ήρθαν αρωγά στις μεγάλες 
του προσπάθειες έχοντας εκτιμήσει τη διορατικότητα, τη σοβαρότητα 
και την ικανότητά του, και έχοντας πεισθεί για την αξία και αναγκαιό-
τητα των προβαλλομένων προς υλοποίηση έργων. Αξίζουν ασφαλώς εδώ 
ιδιαι τέ ρας μνείας, καθώς χωρίς αυτά εκτιμάμε πως είτε τα έργα αυτά 
δεν θα ξεκίναγαν τότε ή, ακόμα και αν είχε ξεκινήσει η υλοποίησή τους, 
είναι αμφίβολο αν τελικώς θα ολοκληρώνονταν, και μάλιστα με επιτυχία. 

Για την ίδρυση της Δημοσίας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Αντι-
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κειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησια στικής Τέχνης Λευκάδος καταλυτι-
κή υπήρ ξε η συμβολή του μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης Δωροθέου 
Παλ λαδινού729 και σημαντική, για το πρώτο από τα δύο, του δημάρ-
χου Λευ κάδος Δημητρίου (Τάκη) Γιαννουλάτου. Ο πρώτος διέκρινε 
από νωρίς στον εμπνευσμένο και ανυστερόβουλο νεαρό φιλόλογο το 
χαρακτηριστικό πάθος του, αυτό της δημιουργίας. Ενστερνίσθηκε τις 
απόψεις του για την ανάγκη ιδρύσεως στη Λευκάδα Δημοσίας Βιβλιο-
θήκης και Μουσείου Μεταβυζαντινών Αντικειμένων, όπως επίσης και 
της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τον εμπιστεύθηκε και τον στήριξε 
στη συνέχεια για χρόνια, κάνοντας για τον σκοπό αυτό χρήση του κύ-
ρους και της επιρροής του. Ο δεύτερος ήταν ο μόνος, ώς το 1952, που 
αναγνώρισε την ανάγκη δημιουργίας Δημόσιας Βιβλιοθήκης στο νησί 
και υποστήριξε στη συνέχεια δραστήρια από τη θέση του τις σχετικές 
προσπάθειες του εμπνευστή και πρωταγωνιστή στην υλοποίηση του 
σημαντικού αυτού έργου για το νησί. 

Στην προετοιμασία της μελέτης του «Χριστιανική τέχνη στη Λευκά-
δα» ανεκτίμητη υπήρξε η βοήθεια που προσέφεραν στον Π. Γ. Ροντο-
γιάννη οι φίλοι του Εδουάρδος (Έντυ) Ηλιόπουλος (εκδότης της Ηούς), 
ο φωτογράφος Μενέλαος Ιασονίδης, ο βιβλιοπώλης Νίκος Κατωπόδης-
Πανοθώμος και ο επίσης βιβλιοπώλης Αθανάσιος Τσιρίμπασης, που 
ανέλαβαν εθελοντικά και αφιλοκερδώς να φωτογραφίσουν και να του 
πα ραδώσουν το φωτογραφικό υλικό της εκδόσεως αυτής με το πολύ 
υψη λό για την εποχή (περ. 10.000 δραχμές) κόστος παραγωγής του. 

Στην εκπαίδευση το πρόσωπο που βοήθησε σημαντικά τον Π. Γ. 
Ρο ντογιάννη, στο διοικητικό κυρίως, όπως θα δούμε, έργο του, ήταν ο 
αείμνηστος μαθηματικός Ιωάννης Σ. Παπαδάτος. Ο ίδιος, πολύ αργότε-
ρα, θα τον βοηθήση παρέχοντας συμβουλές στην προετοιμασία του χει-
ρογράφου (π.χ. στον υπολογισμό ημερομηνιών) της Ιστορίας της νήσου 
Λευκάδος (στον Β΄ τόμο). 

Στην έκδοση, στα 1994, του έργου Η εκπαίδευση στη Λευκάδα (1613
1950) καθοριστικά βοήθησε τον Π. Γ. Ροντογιάννη ο φίλος του πολιτι-
κός μηχανικός Επαμεινώνδας (Τάκης) Σταματέλος, γιος του εκπαιδευ-

729.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης εκτιμούσε ιδιαιτέρως αυτόν τον, πολύ μεγαλύτερό του 
σε ηλικία, σημαντικό θρησκευτικό ηγέτη. Κρίνοντας δε από τις πολυάριθμες, σε αρκετά 
μακρά περίοδο χρόνου, επιστολές-απαντήσεις του Δωροθέου σ’ αυτόν, φανερώνεται ότι 
ο πρώτος του απεκάλυπτε, ίσως κατά τρόπο μοναδικό, σκέψεις και προσδοκίες του, και 
φαίνεται ότι τον αποδεχόταν ως πνευματικό του πατέρα. Ο Δωρόθεος, πάλι, τον αντιμε-
τώπιζε με στοργή ως πνευματικό του παιδί.
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τικού συμβούλου Βασιλείου Ι. Σταματέλου, με τη γενναία οικονομική 
ενίσχυση που του προσέφερε. 

Άλλο σημαντικό για τον Π. Γ. Ροντογιάννη πρόσωπο που τον διευ-
κόλυνε στην πορεία του στην εκπαίδευση, στάθηκε ο βουλευτής Λευκά-
δος Χρίστος Αθανίτης (1961-1963), ο οποίος το 1962 πέτυχε όχι μόνο 
τη δημιουργία του Γυμνασίου Θηλέων Λευκάδος αλλά και τη μετάθεση, 
την ίδια χρονιά, σ’ αυτό (από την Ηγουμενίτσα) του γυμνασιάρχη Π. 
Γ. Ροντογιάννη. Η μετάθεση αυτή υποβοήθησε χωρίς άλλο τον τελευ-
ταίο και στην ιστοριογραφική του έρευνα και συγγραφή. Από το 1962, 
πράγματι, που επιστρέφει ως γυμνασιάρχης στη Λευκάδα, αρχίζει να 
«γράφεται τμηματικά κατά τη διαθεσιμότητα και το βαθμό επεξεργα-
σίας του υλικού κάθε κεφαλαίου η Ιστορία της Νήσου Λευκάδος»,730 
που, εν τέλει, θα εκδοθή το 1980, ο Α΄ τόμος, και το 1982, ο Β΄ τόμος. 

Στις άλλες σημαντικές ενέργειες του Π. Γ. Ροντογιάννη εντάσσουμε 
και την προσπάθειά του, μαζί με την προσπάθεια και άλλων εκλεκτών 
προσωπικοτήτων της λευκαδίτικης κοινωνίας, για ίδρυση, το 1949, της 
Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι για 
διάφορους λόγους δεν έγινε κατορθωτό τότε να λειτουργήση η Εται-
ρεία. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας στη 
Λευκάδα ενός επιστημονικού φορέα για τη μελέτη της ιστορίας και του 
πολιτισμού του νησιού. Όπως γνωρίζουμε, η ίδρυσή της πραγματοποι-
ήθηκε τελικώς πολύ αργότερα, το 1970.731 Σημειώνεται ότι η εν λόγω 
Εταιρεία ανέλαβε, επί προεδρίας των αειμνήστων καθηγητών Βασιλεί-
ου Φραγκούλη και Αριστόξενου Σκιαδά, την έκδοση του κύριου κορμού 
του ιστοριογραφικού έργου του Π. Γ. Ροντογιάννη για τη Λευκάδα. 

Η συμμετοχή του την περίοδο 1952-55, ως μέλους στην αρχή και 
ως προέδρου αργότερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικοφιλολο-
γικού Ομίλου «Ορφεύς» της Λευκάδος, επέτρεψε στον ίδιο να ιδή το 
1955 γραμμένο στο Λεύκωμα της Λευκάδος το πρώτο σχέδιό του για 
την ιστορία του νησιού. Κάτι ανάλογο θα επιχειρήση δέκα περίπου χρό-
νια αργότερα, μετέχοντας στην Τοπική Επιτροπή Τουρισμού Λευκάδος. 
Τότε πρότεινε την έκδοση ενός τουριστικού οδηγού που είχε τότε ανά-

730.  Σπύρος Ι. Ασδραχάς – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Η Λευκάδα και οι 
ιστορικοί της: γενική σκιαγραφία», Πρακτικά του Συνεδρίου Η Λευκάδα και οι ιστο
ρικοί της, ό.π., σ. 40.

731.  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Λευκαδικών Με-
λετών, μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου την περίοδο 1971-1974, αντιπρόεδρος επί 
προεδρίας Α. Σκιαδά (1974-1988) και πρόεδρος την περίοδο 1988-1994. 
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γκη το νησί και που ο ίδιος είχε ετοιμάσει, του πρώτου ώς τότε, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα. Αυτός ο Οδηγός, περιορισμένου κόστους, εκδόθηκε 
από τον ίδιο τελικά, δύο χρόνια αργότερα.

Πέραν των πολυποίκιλων, όμως, δραστηριοτήτων με τις οποίες ο Π. 
Γ. Ροντογιάννης καταπιάστηκε, ανέπτυξε και σειρά σημαντικών πρω-
τοβουλιών, όταν οι συνθήκες το επέβαλλαν, χάριν του τοπικού ή και του 
ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος. Τις πρωτοβουλίες αυτές αναλάμ-
βανε είτε αυτόκλητα, κατά μόνας, ή και σε συνεργασία με άλλους· όλες 
υπήρξαν επιτυχείς. Μία εκ των πρωτοβουλιών αυτών, που αυτόκλητα 
ανέλαβε και έφερε σε πέρας με απόλυτη, μοναδική θα λέγαμε, επιτυχία, 
ήταν η εκπόνηση, το 1966, και η κατάθεση στο Πρωτοδικείο Λευκάδος 
ενός «Ιστορικού Υπομνήματος», τότε που η Κοινότητα Περατιάς διεκ-
δίκησε από τη Λευκάδα δικαστικώς τον Αμπλέμονα. Το υπόμνημα του 
Π. Γ. Ροντογιάννη αποτέλεσε τη βάση της κατατεθείσης επί της υποθέ-
σεως αυτής αρνητικής εισηγήσεως, η οποία οδήγησε το δικαστήριο στα 
να απορρίψη τελικώς το αίτημα της ακαρνανικής κοινότητας. Μάλιστα, 
η εν λόγω υπόθεση δημοσιεύθηκε την ίδια χρονιά στο Νομικόν Βήμα, 
ενώ ο σχολιαστής της τη χαρακτήρισε ως εξόχως ενδιαφέρουσα, επειδή 
ακριβώς το σκεπτικό της βασίσθηκε σε ιστορικά δεδομένα και σε αρ-
χαίους συγγραφείς, όπως ακριβώς αναφέρονταν στο άνω Υπόμνημα του 
Π. Γ. Ροντογιάννη. Οι εμφανείς, ιδιαιτέρως σημαντικές και χρήσιμες για 
τη Λευκάδα επιπτώσεις της δικαστικής αυτής αποφάσεως, δίνουν και 
το μέτρο της αξίας και αυτής της πρωτοβουλίας του ιστορικού. 

Ως χαρακτήρας ο Π. Γ. Ροντογιάννης υπήρξε πολύ σοβαρός και δια-
κριτικός, σεμνός, φιλομαθής, εξαιρετικά ευσυνείδητος και αδευτέρωτα 
εργατικός, κατά κόρον υπεύθυνος, αρκούντως ντροπαλός, πάνω απ’ 
όλα ρεαλιστής και λογικοκρατούμενος, και καθόλου παρορμητικός. 
Κατά κανόνα ενεργούσε με περίσκεψη. Τον χαρακτήριζε έντονα, στα 
όρια μάλιστα της υπερβολής, η μετριοφροσύνη. Πώς αλλιώς μπορεί 
να εξηγήση κανείς την εξομολόγησή του στη χειρόγραφη διαθήκη του, 
ότι «[...] μπορούσε να διακρίνη τον ωραίο λόγο!» Φυσικώ τω λόγω 
η έπαρση ή η υπεροψία ήταν γι’ αυτόν ιδιότητες εντελώς άγνωστες. 
Αντ’ αυτού εκδήλωνε για τον καθένα σεβασμό και εκτίμηση. Τον Π. Γ. 
Ροντογιάννη χαρακτήριζε το πάθος της δημιουργίας και ο ίδιος αισθα-
νόταν γνήσια τη χαρά του δημιουργού ολοκληρώνοντας κάθε έργο του. 

Ήταν λιγομίλητος, ακόμα και στο σπίτι. Λιγοστά τα χαμόγελά του, 
ακριβοθώρητο το γέλιο του, όσο μάλιστα προχώραγε η ηλικία του, με 
την εμφάνιση και την προοδευτική εξέλιξη της νόσου Πάρκινσον στα 
δέκα τελευταία χρόνια της ζωής του, το πρόσωπό του έμοιαζε αλαβά-
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στρινο και ανέκφραστο. Στο σπίτι απέφευγε συστηματικά τον σχολια-
σμό γεγονότων που αφορούσαν στην επαγγελματική, κοινωνική ή στην 
ερευνητική-συγγραφική του δράση. Συνέχιζε σιωπηλός το έργο του, 
αποφεύγοντας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τη συζήτηση με τη σύζυγό του 
ακόμη και για τα πλέον ενοχλητικά, δυσάρεστα ή και τα αποκαρδιω-
τικά γι’ αυτόν συμβάντα. Του κανόνα δεν εξαιρούνταν κι αυτά ακόμη 
τα ευχάριστα και σπουδαία. Αντ’ αυτών προέβαινε σε απλή αναφορά 
των αποφάσεών του και σε λακωνικό γραπτό (με μολύβι) σχολιασμό, 
συνήθως ετεροχρονισμένα, στα επίσημα έγγραφα που με επιμέλεια 
δια τήρησε στο αρχείο του. Σε σπάνιες περιπτώσεις γινόταν ομιλητικός 
και σε λίγες και μετρημένες εξομολογητικός. Τις μύχιες σκέψεις του 
αποκάλυπτε μόνο στους στενούς του φίλους και τις προσδοκίες του 
στον πνευματικό του πατέρα, τον Δωρόθεο. 

Ο γράφων, ασχολούμενος με την προσωπικότητα και τον τρόπο συ-
μπεριφοράς του πατέρα του, κατέληξε στη διαπίστωση πως όσα παρα-
θέτει ο Σαίξπηρ διά στόματος Πολωνίου, στη σκηνή που ο τελευταίος 
συμβουλεύει σοφά τον γιο του Λαέρτη, πριν ο τελευταίος αναχωρήσει 
από την Ελσινόρη για σπουδές, θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό ό,τι χαρα-
κτήριζε και τον Π. Γ. Ροντογιάννη: «[...] Στους στοχασμούς σου να μη 
δίνεις, ούτε / να βάζεις κάθε σκέψη πρόχειρη σε πράξη. / Να είσαι κα-
ταδεκτικός, μα όχι ποτέ χωριάτης. / Τους φίλους πόχεις, αφού πρώτα 
τους δοκίμασες / με κρίκους ατσαλένιους στην ψυχή σου γάντζωσ’ τους 
/ μα μη τη χούφτα σου τραχύνεις με παρέα / το κάθε ξεκλωσιάρικο 
άπλερο συντρόφι. / Φυλάξου να ’μπεις σε καβγά, μ’ αν μπλέξεις, μείνε 
/ που ο αντίπαλός σου να φυλάγεται από σένα. / Δίνε τ’ αφτί σου σ’ 
όλους, τη φωνή σε λίγους. / Δέξου την κρίση καθενού, μα φύλαγε τη 
γνώμη σου. / Ντύσου με λούσο, όσο σηκώνει το πουγγί σου, / χωρίς 
ιδιοτροπίες, πλούσια, μα όχι φαντασμένα / τι η φορεσιά συχνά τον άν-
θρωπο συσταίνει [...]».732

Προκαλούμενος, πάλι, από την καθολική καταξίωσή του εν ζωή για 
το εκπαιδευτικό, κυριώτατα, μεταθανατίως δε και για το ιστοριογρα-
φικό του έργο, ο γράφων θεώρησε σκόπιμο, εκ περιεργείας κινούμενος, 
να προβή σε ανάλυση του τρόπου σκέψεως και του ενεργείν του γεν-
νήτορά του. Ανάλυση που έγινε κατά φάσεις, όσο ακόμα ζούσε, κυρίως 
όμως μετά τον θάνατό του και ιδιαιτέρως τα δύο τελευταία χρόνια 
(2011-2013). Μεγάλως υποβοήθησε σε αυτό το χρονολογικά, βήμα προς 

732.  Βλ. Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Άμλετ, μτφρ. Βασίλη Ρώτα, ειδική έκδοση για την εφημ. 
Το Βήμα, 2009, σ. 42-43. 
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βήμα και λεπτομερώς εκτεθειμένο συνολικό του έργο. Υποβοηθητική 
στην ανάλυση που ακολουθεί, υπήρξε η εκπεφρασμένη άποψη για το 
μεν εκπαιδευτικό έργο του παλαιών μαθητών του, κυρίως, όμως, των 
επι θεωρητών που τον αξιολογούσαν, για το δε ιστοριογραφικό η κατα-
χω ρισμένη άποψη αξιόλογων ερευνητών-ιστορικών. Εκ προοιμίου, πά-
ντως, επισημαίνεται ο εμπειρικός χαρακτήρας της ψυχοδιανοητικής αυ-
τής προσεγγίσεως.

Από τη φύση του υπήρξε ένας ευπροσήγορος, γεμάτος καλοσύνη, 
πολύ αξιοπρεπής και υπερήφανος άνδρας. Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό 
του χαρακτήρα του και μοναδικό στο είδος του σωζόμενο στο προσω-
πικό του αρχείο είναι το κείμενο μιας επιστολής του, με ημερομηνία 
6.4.1964, προς τον δεκαεξάχρονο τότε γιο του, Σπύρο. Στην επιστολή 
του αυτή, με την ευκαιρία ενός περιστατικού, εξομολογείται πως τον 
χαρακτήριζε «[...] βαθειά καλωσύνη για όλο τον κόσμο, που είναι γνώρι-
σμα του πατέρα σου και την αγάπη για όλους τους ανθρώπους, και την 
πλατειά καρδιά του και την ευαισθησία του, που του έχει λυτρωμένη 
την ψυχή από φτόνους και μίση και μικροπρέπεια και ταπεινότητες [...] 
Εσύ να ’χης αυτά τα χαρίσματα του πατέρα σου και να ’σαι γενναίος, 
περήφανος, μ’ ανοιχτή καρδιά και με πλατειά αισθήματα καλωσύνης 
για τους άλλους. Όλα τούτα είναι στοιχεία, που συνθέτουν βασικά την 
ψυχή ενός πολιτισμένου και υψηλόφρονος ανθρώπου. Ο πατέρας σου 
μ’ αυτά τα αισθήματα προχωρεί στη ζωή και παρά τις μικρότητες, τις 
κακίες, τις ταπεινότητες και τις εχθρότητες των ταπεινών και των τιπο-
τένιων, κατορθώνει ν’ ανοίγη δρόμο ανάμεσα στους ανθρώπους και οι 
άνθρωποι οι καλοί να το καταλαβαίνουν και να τον σέβωνται. Αν ο πα-
τέρας σου οργίζεται και επαναστατεί είναι γιατί δε μπορεί να ανεχτή 
την αδικία και τη μικροπρέπεια και την ταπεινή σκέψη και την άθλια 
φτονερή [...]. Εμείς την προκοπή των άλλων τη χαιρόμαστε, δεν τη φτο-
νάμε, γιατί δε ζούμε από το έλεος κανενός, αλλά τη ζωή την κερδίζομε 
αντρίκια με τον κόπο μας, και την αξία μας. Αυτός είναι ο εγωισμός 
του πατέρα σου, και θα τον καταλάβης καλά άμα μεγαλώσεις [...]». 
Συμβουλεύει στη συνέχεια τον γιο του: «[...] Και να το κρατήσης αυτό 
το γράμμα για να το διαβάζης κάποτε, για να καταλάβης, ποιος ήταν ο 
πατέρας σου: ένας άντρας περήφανος στη ζωή, τίμιος, ευσυνείδητος, με 
καλωσύνη απέραντη, εργατικός στο έπακρο, που ήταν και είναι έτοι-
μος να θυσιάση τον εαυτό του για τους άλλους και πιο πολύ, φυσικά, 
για το σπίτι του. Ο πατέρας σου κι αν δεν είχε τη δύναμη να ’ναι ένας 
ήρωας, εσύ να ξαίρεις πως ήταν από την πάστα των ηρωικών και των 
γενναίων. Κι αν είναι να κρίνη κανείς από το στενό του επάγγελμα, ο 
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πατέρας σου ήταν στη δουλειά του ένας ήρωας και δεν ταπεινώθηκε 
ποτέ από κανένα και για τίποτα [...]». 

Τον Π. Γ. Ροντογιάννη απασχόλησε ζωηρά και από νωρίς στην ενή-
λικο ζωή του η Τέχνη, με πρώτη και καλλίτερη τη λογοτεχνία (1931-
1947), κυριώτατα την ποίηση, προς την οποία, όπως κι ο ίδιος ομολο-
γούσε, είχε ιδιαίτερη κλίση. Πολύ λιγώτερο τον απασχόλησε τότε ο 
πεζός λόγος. Μετά την ποίηση ακολούθησε η προς το θέατρο και τη 
σκηνοθεσία ενεργός ενασχόλησή του, αρχικά το 1940 και αργότερα από 
το 1947 ώς το 1949. Η σκηνοθετική του προδιάθεση και κλίση πρω-
τοεκδηλώθηκε με την επιτυχή εκ μέρους του διοργάνωση της πρώτης 
μαθητικής θεατρικής παραστάσεως, τον Μάιο του 1940, στην Κατερίνη 
και επαναλήφθηκε με τη διοργάνωση των μαθητικών θεατρικών παρα-
στάσεων των ετών 1947-1949 στη Λευκάδα. Των πρωτοβουλιών του, 
όμως, αυτών δεν υπήρξε παραπέρα συνέχεια, ωστόσο το περί θεάτρου 
ενδιαφέρον του διατηρήθηκε. Εστιασμένο, τώρα πια, στην ιστορία και 
μόνο της θεατρικής κινήσεως στη Λευκάδα, κατά τον 19ο και 20ό αι-
ώνα, συνεχίστηκε το ενδιαφέρον του για το θέατρο και στη συνέχεια. 
Τούτο τουλάχιστον αποκαλύπτει σχετική αδημοσίευτη συνέντευξή του, 
που παραχώρησε, κάποτε μετά τον Αύγουστο του 1981, σε μη κατονο-
μαζόμενο πρόσωπο. Την ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη, που βρήκαμε 
σε σχέδιο στο αρχείο του, καταχωρίζουμε αυτούσια στο Παράρτημα. 
Τέλος, μετά το θέατρο, την με την Τέχνη ενασχόληση του Π. Γ. Ροντο-
γιάννη ακολούθησε έντονο και για μακρά, μετά το 1949 περίοδο, το 
προς τη ζωγραφική και τη γλυπτική ενδιαφέρον του, από την άποψη 
της τεχνοκριτικής και μόνο. Είναι η περίοδος και της συστηματικής, 
μακρόχρονης και εξαιρετικά επιτυχούς απασχολήσεώς του με τη χρι-
στιανική τέχνη στη Λευκάδα, απόρροια της οποίας υπήρξε η έκδοση 
της βραβευμένης ομώνυμης σχετικής μελέτης του και η ανακάλυψη του 
μοναδικού και σπουδαίου βυζαντινού μνημείου της Λευκάδος, της μο-
νής της Οδηγήτριας, που αυτός πρώτος δημοσίευσε, πρόβαλε και υπο-
βοήθησε δραστήρια στη συντήρησή του.

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης, που καταγόταν από ευσεβείς γονείς, σεβό-
ταν την κρατούσα θρησκεία και αναγνώριζε τη συμπληρωματική στον 
ελληνικό πολιτισμό επενέργεια του χριστιανισμού. Γνώριζε καλά το γε-
γονός πως η τεράστια πρόοδος των επιστημών, των τεχνικών επιτευγ-
μάτων και της γενικής ευημερίας που σημειώθηκε στις μέρες μας, και 
ιδιαί τερα μετά τον πόλεμο, δεν συνοδευόταν από ανάλογη πρόοδο και 
στον χαρακτήρα του μέσου ανθρώπου. Ίσως, μάλιστα, να υπήρξε και 
υποχώρηση στον τομέα αυτόν, αφού ο μέσος άνθρωπος δεν ασχολείται 
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στον ελεύθερο χρόνο του με πράγματα που αντικατοπτρίζουν τον πολι-
τισμό, με αποτέλεσμα τα ήθη και έθιμά του να μεταβάλλωνται προς το 
χειρότερο. Για τον μέσο άνθρωπο, λοιπόν, που γενικώς δεν στοχάζεται 
πολύ, πίστευε ότι ακολουθώντας αυτός τα ήθη και τα έθιμα που βα-
σίζονται στη χριστιανική πίστη και στη χριστιανική ηθική, εξασφαλίζει 
ένα δρόμο στον οποίο, τουλάχιστον, μπορεί να βαδίση με κάποια σχετι-
κή ασφάλεια στη ζωή. Ο ίδιος διαπνεόταν από αγαθή διάθεση για την 
Ορθόδοξη Εκκλησία και επεσήμαινε την ασφυκτική και καταθλιπτική 
επενέργεια της Καθολικής Εκκλησίας στους πιστούς της. Τις απόψεις 
του αυτές αποκάλυπτε σε συζητήσεις με τον γράφοντα. Ενδεικτικό της 
θετικής του στάσεως απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι όχι μόνο 
το γεγονός πως από την αρχή ακόμη της ιστοριογραφικής του δραστη-
ριότητος (1951) ο Π. Γ. Ροντογιάννης δημοσίευσε σειρά άρθρων (5) 
σχετικών με λευκαδίτικους ναούς και ζωγράφους ναών733 και τον Ιούνιο 
του 1960 δημοσίευσε στο περιοδικό Ζυγός (τ. 55, σ. 27-37) το άρθρο 
του «Η Οδηγήτρια Λευκάδος, ένα μνημείο μοναδικό στην Ελλάδα» 
(το βυζαντινό μνημείο του νησιού που αυτός πρώτος μελέτησε και για 
χρόνια μερίμνησε για τη συντήρησή του). Πνευματικό του πατέρα, από 
την ηλικία των 38 ετών και μετά, είχε τον μητροπολίτη Λευκάδος και 
Ιθάκης Δωρόθεο, με τον οποίο διατήρησε μακρά και συχνή αλληλογρα-
φία. Από τα πρώτα του μελήματα στη Λευκάδα ήταν η οργάνωση του 
Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης και, 
τέλος, το 1974 δημοσίευσε την ολοκληρωμένη, ογκώδη και βραβευμένη 
από την Ακαδημία Αθηνών πραγματεία του, Η χριστιανική τέχνη στη 
Λευκάδα (Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Γ΄). Εντού-
τοις, η πλατωνική Απολογία του Σωκράτη ήταν για αυτόν, όπως ο 
ίδιος ο Π. Γ. Ροντογιάννης δηλώνει, «[...] ένα ανάγνωσμα σχεδόν όπως 
η Βίβλος για το χριστιανό».734 

Ο Π. Γ. Ροντογιάννης δεν ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική. Δεν 
εντάχθηκε, ούτε διανοήθηκε, όπως πιστεύουμε, να ενταχθή σε κάποιο 
πολιτικό κόμμα, παρ’ ότι μετά την Απελευθέρωση του έγινε από συ-
γκεκριμένο κόμμα πρόταση ν’ αναλάβη το κύριο άρθρο της κομματικής 
του εφημερίδας, την οποία, όμως, δεν απεδέχθη. Εντούτοις, παρακο-
λουθούσε σταθερά την πολιτική ζωή της χώρας, κατά κανόνα σιωπηλά 

733.  Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Αναγραφή δημοσιευμάτων Πάνου Γ. Ροντο-
γιάννη», Πρακτικά Δ´ Συνεδρίου, ό.π.

734.  Π. Γ. Ροντογιάννη, Πλάτωνα: Απολογία του Σωκράτη και Κρίτωνας, Αθήνα 
1995, σ. 9.
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και χωρίς σχολιασμό. Στο σπίτι απέφευγε συστηματικά να κάνη πολιτι-
κές συζητήσεις ή να σχολιάζη. Είχε δε και από ενωρίς αναπτύξει μονα-
δική ικανότητα να «γραδάρη» με επιτυχία πρόσωπα και να προβαίνη 
με ακρίβεια σε εκτιμήσεις καταστάσεων. Η ικανότητά του αυτή, όπως 
είπαμε, εκφράζεται υποδειγματικά στο αψεγάδιαστο ιστοριογραφικό 
του έργο. Ειδικώς για πολιτικά πρόσωπα της μεταπολεμικής Ελλάδος 
προέβη, προκαλούμενος σχετικώς από τον γράφοντα, σε ενδιαφέρουσες 
κατά καιρούς, λακωνικές και πάντοτε ακριβείς εκτιμήσεις, που εκφρά-
σθηκαν σε περίοδο δεκαετιών. Οι επιβεβαιωμένες στον χρόνο ως προς 
την ακρίβειά τους εκτιμήσεις αυτές του Π. Γ. Ροντογιάννη νομίζουμε 
ότι αξίζει να γίνουν κάποτε γνωστές και γι’ αυτό τις παραθέτουμε. Για 
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον οποίο μάλλον ουδέποτε ο ίδιος ψή-
φισε, σχολίασε στις αρχές του ’60 ότι «έχει επίγνωση των ορίων του», 
υπονοώντας πως τον διακρίνει σοφία. Για τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, 
σχολίασε καυστικά, κάποτε μετά τον βίαιο θάνατό του το 1967 στη 
Βολιβία: «ο αφελής νόμιζε πως μπορούσε να κάμη επαναστάτες τους 
αγρότες!». Για τον Γεώργιο Παπανδρέου, του οποίου ο γράφων ήταν 
από ενωρίς θαυμαστής, σχολίασε μετά τον θάνατό του, το 1968, ότι 
υπήρξε, με βάση τα γεγονότα της 15ης και 20ής Ιουλίου 1965, ανόητος, 
αφού μετά την παραίτησή του στις 15.7.1965 και κάνοντας έκκληση 
για συγκέντρωση πέντε μέρες αργότερα στην Πλατεία Κλαυθμώνος ζη-
τούσε να του δώση ο τότε βασιλιάς ξανά εντολή σχηματισμού κυβερνή-
σεως, χωρίς στο μεταξύ να έχη μεσολαβήση οτιδήποτε σημαντικό! Για 
δε τον γιο του, τον Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, σχολίασε περί τα μέσα του 
’80 πως δεν κοκκινίζει, υπονοώντας ότι δεν έχει αρχές, και συμπληρώ-
νοντας τότε απεφάνθη: «[...] Αλλοίμονο στο λαό που έχει αρχηγό χωρίς 
αρχές!» Ήταν υπέρμαχος πάντα της ηθικής φιλοσοφίας, κατά τα πρό-
τυπα του ήρωά του, του Σωκράτη, που την πρωτοδίδαξε. Σε ερώτηση 
δε που του έγινε μερικά χρόνια πριν τον θάνατό του «ποιον αναγνώριζε 
ως ρήτορα», ανέφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για τον λόγο του 
οποίου σχολίασε πως «[...] είναι σαφής, συνοπτικός και περιεκτικός. 
Αν αφαιρέσης δε [απ’ αυτόν] έστω μια λέξη, χάνεται το νόημα»! 

Στις εκτιμήσεις του αυτές βασιζόταν στη στέρεη φιλολογική-φιλοσοφι-
κή υποδομή που είχε αναπτύξει, στις ευρύτατες εγκυκλοπαιδικές του γνώ-
σεις, στη σε βάθος γνώση της διεθνούς (και ελληνικής) πολιτικής ιστορίας, 
που είχε αποκτήσει, και στην καθημερινή παρακολούθηση της επικαιρότη-
τας. Προικισμένος με την αποτελεσματική αυτή υποδομή ήταν, ήδη από τα 
30 του, σε θέση να έχη όχι μόνο ρεαλιστική εικόνα της πραγματικότητας, 
αλλά μπορούσε ακόμη και να διακρίνη με ικανή ενάργεια μελλοντικές εξε-
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λίξεις και τις νέες κάθε φορά δημιουργούμενες προοπτικές. Διαθέτοντας 
δε ξεχωριστή ικανότητα στη χρήση του λόγου, ήταν σε θέση, όταν του ζητή-
θηκε κάποτε (το 1949), να εκφέρη πειστικό πολιτικό λόγο και να προβαίνη 
σε υποδείξεις σε συμπατριώτες του για τις ενδεδειγμένες τότε επιλογές 
δράσεως· υποδείξεις των οποίων η ορθότητα πανηγυρικά επιβεβαιώθηκε 
στην πορεία του χρόνου από τις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις. 

Η σκέψη και οι πράξεις του Π. Γ. Ροντογιάννη από νωρίς δείχνουν 
άνθρωπο φιλοσοφημένο. Έχε για πρότυπο ανδρός, από τα 30 του περί-
που χρόνια και μετά, όπως είδαμε, τον Σωκράτη. Τον άνδρα, τον «δά-
σκαλο» και τον πολίτη Σωκράτη ο Π. Γ. Ροντογιάννης θαυμάζει απερι-
όριστα. Θαυμάζει τη γενναιότητα, το θάρρος και την ανδρεία του. Θαυ-
μάζει το υπέροχο πνεύμα του. Στην Απολογία του Σωκράτη ο ίδιος 
ομολογεί στα προλογικά της μεταγλωττίσεώς του ότι στη ζωή του είχε 
«[...] συγγενικές με το Σωκράτη αντιλήψεις, αρχές ζωής και ψυχοσύν-
θεση [...]». Το κείμενο της Απολογίας μας λέει πως του κράταε συντρο-
φιά «[...] σε μέρες και νύχτες βαριά ανώμαλων και δύσκολων καιρών» 
και «όρθιο το κεφάλι». Ο Φ. Ι. Κακριδής σε ιδιόχειρο σημείωμά του 
προς τον Π. Γ. Ροντογιάννη (31.10.1994) μετά την έκδοση της Απολο
γίας και του Κρίτωνα (1994, προκαταρκτικά χωρίς το αρχαίο κείμενο), 
χαρακτήρισε προσφυώς τον Π. Γ. Ροντογιάννη «σωκρατικό»! Επιση-
μαίνουμε ιδιαιτέρως τη συστηματική, μεταξύ των ετών 1941 και 1949, 
ενασχόλησή του με την πλατωνική Απολογία. Αποτέλεσμα της προσπά-
θειάς του αυτής ήταν η ολοκλήρωση μιας αδημοσίευτης ευρείας αναλύ-
σεως του έργου αυτού, παράλληλα με τη μεταγλώττιση του πλατωνικού 
Κρίτωνα και την ανολοκλήρωτη σχετική προσπάθεια στον Φαίδωνα. 

Ενδιαφέρουσα κρίνουμε, όμως, και την απάντησή του σε ρητορικό 
ερώτημα που του έθεσε ο γράφων, μερικά χρόνια πριν πεθάνει. Ρωτή-
θηκε, λοιπόν, πότε θα ήθελε, αν αυτό πέρναγε από το χέρι του, να ζήση. 
Η απάντησή του ήταν ένα σιβυλλικό αύριο! Προηγουμένως είχε ερωτη-
θή αν θα ήθελε να ζήση την εποχή του Περικλέους και του Σωκράτους, 
και να είναι ένας από τους τυχερούς συνδαιτυμόνες του τελευταίου, ή 
αν θα προτιμούσε να ζήση στην κραταιά αρχαία Ρώμη και να παρακο-
λουθή εκ του σύνεγγυς τον πολιτικό και στρατιωτικό ηγήτορα Ιούλιο 
Καίσαρα, που τόσο εκτιμούσε και θαύμαζε, ή ακόμη αν θα προτιμούσε 
να είναι κοντά στους Λατίνους ποιητές Οράτιο και Κάτουλο, που τόσο 
αγαπούσε. Η απάντησή του ήταν σταθερά αρνητική. Στην περίπτωση, 
μάλιστα, της Ρώμης το όχι συμπλήρωσε με το διευκρινιστικό σχόλιο 
«[...] Δεν ήξερες ποτέ αν θάσαι ζωντανός την επομένη»! 

Από άποψη συμπεριφοράς ο Π. Γ. Ροντογιάννης υπήρξε πολύ κοινω-
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νικός, απέφευγε τις συγκρούσεις και ήταν συνήθως ιδιαιτέρως συμπαθής 
στους γύρω του, τους οποίους αντιμετώπιζε κατά κανόνα με ανεπιτή-
δευτη ευγένεια και καλοσύνη. Υπήρξε αφοσιωμένος στους συγγενείς του, 
που υπεραγαπούσε και φρόντιζε, και στους πολλούς και αξιόλογους 
φίλους του, που κι αυτοί με τη σειρά τους έτρεφαν γι’ αυτόν απεριό-
ριστη εκτίμηση και συμπάθεια. Στη ζωή του, όπου βρέθηκε και εργά-
σθηκε, απέκτησε και διατήρησε αμέτρητους φίλους. Εκδήλωνε αυθόρ-
μητη και άδολη συμπάθεια ιδίως για τους παιδεμένους ανθρώπους του 
μόχθου, από τους οποίους και ο ίδιος κατάγονταν. Συμπαθούσε, ακό-
μη, τους ταπεινούς, δυστυχείς, αναξιοπαθούντες και καταφρονεμένους 
ανθρώπους,735 για τους οποίους ενδιαφερόταν και, στον βαθμό που μπο-
ρούσε, τους προσέτρεχε. Έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα, οικόσιτα736 
και μη, ιδίως τα ανήμπορα, τα οποία φρόντιζε και περιποιείτο με στοργή. 

Δεν υπήρξε αθλητικός τύπος, ασκείτο ελάχιστα, αλλά λάτρευε τον 
κλασικό αθλητισμό. Ζήσαμε απολαυστικές στιγμές από το 1957 και μετά 
παρακολουθώντας οικογενειακώς τις μεγάλες αθλητικές συναντήσεις στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης ευνοούσε την απασχόληση 
των παιδιών του με τα ριπτικά αγωνίσματα του στίβου και παρακολου-
θούσε από κοντά την προσπάθειά τους, μέχρι και λίγο πριν τον θάνατό 
του. Απολάμβανε ιδιαιτέρως τη δισκοβολία737 και δεν ενέκρινε την απα-
σχόληση του γράφοντα με το σκληρό, εξουθενωτικό και άχαρο δέκαθλο. 

Συναισθηματικά ήταν υπερευαίσθητος, με έκδηλα τα στοιχεία της 
μελαγχολίας, εμφανή από πολύ ενωρίς στην ενήλικη ζωή του. Τα στοι-
χεία αυτά είναι ευδιάκριτα στα ποιητικά του δοκίμια ήδη από την 
περίοδο που σπούδαζε. 

735.  Χαρακτηριστικό είναι σχετικώς το χειρόγραφο σχόλιο που παρέθεσε με μολύβι 
σε δακτυλογραφημένο κείμενο με τίτλο «Παρουσιολογία Συμπαντολόγου», που κυκλο-
φόρησε στη Λευκάδα στις 28.8.1960 και αφορά στον Κώστα ντε Βαλαμόντε. Ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης γράφει: «ο δυστυχής άνθρωπος εμπαίζεται από την ανήθικη αθλιότητα!» 
Φωτοτυπία του κειμένου αυτού, που βρίσκεται στο αρχείο του, διαβίβασε στον τελευ-
ταίο με επιστολή του, με ημερομηνία 12.4.1983, ο Νίκος Ε. Πολίτης από την Πάτρα. 

736.  Οι γάτες μας, κυρίως, που είχαμε από τη δεκαετία του ’50 και μετά στο σπίτι, κυ-
ριολεκτικά τον λάτρευαν. Τις γάτες από το 1956 έως και το 1966 μεταφέραμε από τη Λευ-
κάδα στην Αθήνα και πάλι πίσω, με το λεωφορείο της γραμμής αδιαλείπτως κάθε Πάσχα 
και καλοκαίρι σε καλάθια! Στο σπίτι κατά καιρούς διατηρούσε και φρόντιζε και άλλα ζώα.

737.  Oμήρου Οδύσσεια, θ 186. Ο Οδυσσεύς θα μπορέση να σταματήση τις κοροϊδίες 
του Ευρυάλου, αφού ρίξει τον δίσκο πιο μακριά απ’ όλους τους άλλους στο νησί των Φαι-
άκων. Η δισκοβολία είναι το μόνο μη πολεμικό αγώνισμα στο πρόγραμμα των αρχαίων 
Ολυμπίων, που κατά την παράδοση ήταν θεόπεμπτο, με εμπνευστή τον θεό Απόλλωνα.
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Τον Π. Γ. Ροντογιάννη από ενωρίς διέκρινε η αίσθηση του (χαμένου) 
χρόνου. Άγχεται να μην του «φύγη» ο χρόνος, αναγνωρίζοντας πως η 
εκμετάλλευσή του είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 
των μακράς πνοής έργων του. Εντούτοις, δεν βιάζεται μ’ αυτά που 
καταπιάνεται. Προέχει γι’ αυτόν η ποιότητα. Δεν έχει κανείς παρά να 
ιδή τα χειρόγραφα του ιστοριογραφικού του έργου, για να διαπιστώση 
ότι η τελειότητα της γραφής του ήταν αποτέλεσμα αδιάκοπων διορθώ-
σεων των κειμένων αυτών στα επαναλαμβανόμενα, κατά διαστήματα, 
ματακοιτάγματά τους. Με υπ’ όψιν την εξαιρετική του ικανότητα στη 
χρήση της γλώσσας, οι διορθώσεις των κειμένων του απέβλεπαν κυρίως 
στη διασφάλιση της ακρίβειας, ή καλλίτερα της τελειότητας της διατυ-
πώσεώς τους. Διορθώνοντας ο ίδιος κείμενα του γράφοντα, συχνά επα-
ναλάμβανε την ανάγκη για το μανακοίταγμά τους σε απόσταση ικανού 
χρόνου, αρκετές τουλάχιστον φορές, ιδίως των επιστημονικών κειμένων, 
μέχρι να γίνουν άψογα. Με το πνεύμα αυτό κυρίαρχο στο ιστοριογρα-

Εικ. 165. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο γραφείο του, στην οικία του στο Χαλάν-
δρι (οδός Γρίβα 51) το 1961, ενώ μελετά, με σταθερή την παρουσία γατιών. 
Ο ίδιος γράφει: «Η γατούλα μας η Τσιτσίνο [αριστερά] στα χέρια μου [η 
Μιμή δεξιά]. Πάντα με συνώδευε στο γραφείο μου για διάβασμα. Το χειμώ-
να του 1961 ψόφησε. Σπουδαίο ζώο».
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φικό για τη Λευκάδα έργο του αντιλαμβάνεται κανείς γιατί, εκτός από 
τη σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για την έκδοσή του, τα επιμέρους 
έργα του απαιτούσαν αρκετές ακόμη δεκαετίες ώς τη δημοσίευσή τους. 
Το τελικό, βεβαίως, αποτέλεσμα δικαιώνει απολύτως τον υπομονετικό 
και τελειοθηρικό συγγραφέα αυτών των έργων.

Το στοιχείο αυτό, δηλαδή την ποιότητα, διακρίνει κανείς εύκολα σε 
κά θε του πράξη, σε κάθε του έργο, αρχίζοντας από την εκπαίδευση, όπου 
υπήρξε πρότυπο παιδαγωγού, μετά στο αψεγάδιαστο, από άποψη πε-
ριεχομένου αλλά και από φιλολογική και αισθητική άποψη, συγγραφι κό 
φιλολογικό και ιστοριογραφικό του έργο, και, τέλος, στο μοναδικό κοινω-
νικό-πολιτιστικό του έργο. Αξιομνημόνευτο στοιχείο του Π. Γ. Ροντογιάν-
νη, ευδιάκριτο από τα νιάτα του ακόμη, είναι το ανεξάρτητο πνεύμα του. 
Τραβάει τον δικό του δρόμο. Άλλο ένα γνώρισμά του, που αξίζει ιδιαι-
τέρας επισημάνσεως, ήταν η παντελής εκ μέρους του έλλειψη φιλοδοξίας 
για απόκτηση πλούτου ή εξουσίας, ακόμη-ακόμη και για απόκτηση όσων 

Εικ. 166. Μάιος 1992. Στο στάδιο του Εθνικού Αθηνών. Αγώνες στίβου ια-
τρών. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης συνήθιζε να παρακολουθή τους γιους του στις 
αθλητικές τους δραστηριότητες.
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ο άνθρωπος, από ματαιοδοξία συνήθως, αρέσκεται ν’ αποκτήση στη ζωή 
του. Δεν στόχευσε ποτέ σε αξιώματα και δεν διεκδίκησε ποτέ κανένα. 
Στην προσωπική του ζωή οι φιλοδοξίες του περιορίζονταν στο να βλέπει 
τα παιδιά του να προοδεύουν και το (κάθε) έργο του να ολοκληρώνεται. 
Μεγάλη δε ήταν η επιθυμία του να ιδή τα παιδιά του να διαπρέπουν 
στην κοινωνία και να αναγνωρίζωνται και αν εκτιμώνται από τους άλ-
λους όσα έκανε ο ίδιος. Αυτά τού ήταν αρκετά. Να πώς ο ίδιος (πάντα 
ανεπιτήδευτα μετριόφρων) εκτιμά το πέρασμά του από τη ζωή στην ιδι-
όχειρη διαθήκη του (4 Μαΐου 1994), γραμμένη με το δικό του μοναδικό 
και λακωνικό τρόπο: «[...] Από τη ζωή είμαι σχετικά ικανοποιημένος· 
έζησα ταξιδεύοντας μέσα σε συμπληγάδες· χιλιάδες καλύτεροί μου χά-
θηκαν και πάει κι ο Σπύρος.738 Αγάπησα τους ταπεινούς ανθρώπους, 
την αγροτική ζωή: έσκαψα, θέρισα, κλάδεψα αμπέλι, μάζεψα και τίναξα 
ελιές. Σαν εκπαιδευτικός διάβασα πολύ, έγραψα, δίδαξα μ’ ενθουσι-
ασμό, αγάπησα τα παιδιά. Είχα μεγάλη ευαισθησία στην ποίηση και 
στην ιστορία. Μπορούσα να διακρίνω τον ωραίο λόγο από τον άσχημο». 

Ως πατέρας ο Π. Γ. Ροντογιάννης υπήρξε τρυφερός, προστατευτικός, 
κάποτε αυστηρός και σκληρός και σημαντικά πιεστικός προς τον γρά-
φοντα, σχετικώς με την κατεύθυνση των σπουδών του. Η επιλογή της 
Ιατρικής, για τον τελευταίο, γύρω στο 1962, ήταν δική του. Υποβολέα 
του και μάλιστα ένθερμο είχε τη σύζυγό του, με αρκετούς ανιόντες συγ-
γενείς ιατρούς και πατέρα φαρμακοποιό. Ο Π. Γ. Ροντογιάννης αναγνώ-
ριζε την υγεία, και ορθώτατα, ως το βασικό αγαθό για τον άνθρωπο στη 
ζωή. Ο ίδιος έζησε τη συγκλονιστική προσωπική εμπειρία της ασθένειας, 
εξ αιτίας του δάγκειου πυρετού που επί μακρόν τον βασάνισε, και της 
απώλειας προσφιλών του προσώπων εξ αιτίας ασθενειών (λοιμώξεων). 
Αναγνώριζε την επική προσπάθεια των ιατρών τότε, με τα πενιχρά μέσα 
που διέθεταν, και εκτιμούσε βαθιά το πράγματι σπουδαίο ανθρωπιστι-
κό-κοινωνικό τους έργο.739 Υιοθετούσε, πάντως, και τις σχετικές αναφο-
ρές του Πλάτωνος, που αποτύπωναν τις επιλογές των Ελλήνων της επο-
χής του για τα κορυφαία τέσσερα αγαθά που θα πρέπη ο άνθρωπος να 
διαθέτη στη ζωή του,740 ένα εκ των οποίων είναι και η υγεία. Ο γράφων, 

738.  Πρόκειται για τον πολυαγαπημένο του αδελφό (1915-1943), δάσκαλο στο επάγ-
γελμα [βλ. Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο Σπύρος Γ. Ροντογιάννης (Σπύρος Μελάς), ό.π.].

739.  Πρότυπο ιατρού στη Λευκάδα είχε τον μοναδικό Ξενοφώντα Γρηγόρη, που 
διετέλεσε μεγάλο έργο.

740.  Τα άλλα τρία κατά σειρά είναι: α) η προσωπική ομορφιά, β) το «πλουτείν 
αδόλως» και γ) το να περνά κανείς τα νιάτα του με τους φίλους του.
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όμως, που ήταν τότε στα 16 του χρόνια και αθλητής, γεμάτος ενέργεια 
και ικανή δύναμη, αντέτεινε ότι υπήρχε ασυμβατότητα του χαρακτήρα 
του με το επάγγελμα του ιατρού, αφού του ήταν αδύνατο να υποφέρη 
τη δυστυχία, τον πόνο, την αγωνία του θανάτου (του πάσχοντα), και στο 
τέλος τον ίδιο τον θάνατο, που όλα αυτά, βέβαια, αποτελούν καθημε-
ρινότητα στην ιατρική πράξη. Και συμπλήρωνε επιπροσθέτως ότι είχε 
τόσα άλλα όμορφα και γοητευτικά πράγματα να κάμη στη ζωή του, 
όπως έκανε και ο ίδιος ο πατέρας του, ασχολούμενος με την υπερτάτη 
πολυτέλεια της ζωής, «τις ιδέες του Πλάτωνα»! Αλλά εις μάτην.

 Σ’ ό,τι αφορά στις συνήθειες και τις έξεις του ζην, ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης ήταν ελεύθερος παθών. Ως προς τη διατροφή του ήταν πολύ εγκρα-
τής και λιγόφαγος με το βάρος του να κυμαίνεται σε κανονικά για το 
ανάστημά του επίπεδα. Φρόντιζε πριν ο ίδιος φάει, να ταΐση από το 
πιάτο του τα ζώα, γάτες ή σκύλο. Αλκοόλ, κρασί δηλαδή, σπανιώτατα 
έπινε. Ουδέποτε βρέθηκε σε ευθυμία, πολύ δε περισσότερο σε μέθη. 
Για μερικά χρόνια, γύρω στο ’60, κάπνιζε ελάχιστα τσιγάρα την ημέρα. 
Τη συνήθεια διέκοψε, όμως, σύντομα, τελείως. Απεχθάνονταν το ξενύ-
χτι και συνήθως αποτραβιόταν για ύπνο νωρίς, περίπου γύρω στις 10 
το βράδυ. Ακριβώς πάνω από το κεφάλι του στο κρεβάτι του διατηρού-
σε αγαπημένα του βιβλία και μελετούσε, ιδίως τον χειμώνα κάνοντας 
χρήση πορτατίφ. Λάτρης της τέχνης συνέλεγε πίνακες ζωγραφικής με 
επιτυχία και πολύ γούστο. Τα έργα αυτά τα απολάμβανε. Τα βιβλία 
του ήταν πολλά και συγκεντρωμένα σε αρκετά μέρη του σπιτιού του· 
στο σαλόνι είχε τους αρχαίους κλασικούς, όλο το έργο του Πλάτωνος 
και πολλά περιοδικά-βιβλία τέχνης. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης του, 
και ιδιαίτερα εκείνα των αρχαίων κλασικών, της λογοτεχνίας και της 
ιστορίας, μεταφέρθηκαν τα τελευταία χρόνια στο πατρικό σπίτι στους 
Τσουκαλάδες Λευκάδος, το οποίο θα μετατραπή σε μουσειακό χώρο 
υπό το όνομα «Οικία του ιστορικού-φιλολόγου Πάνου Γ. Ροντογιάννη».

Από άποψη υγείας, τον Π. Γ. Ροντογιάννη ταλαιπώρησε στη ζωή του 
(και από νεαρά μάλιστα ηλικία) η δισκοπάθεια, εξάρσεις της οποίας 
για δεκαετίες τον ταλαιπωρούσαν. Από το 1960 περίπου και μετά εκ-
δήλωνε αρκετά συχνά εμφανίσεις βασικοκαρκινώματος από το δέρμα, 
ιδίως στο πρόσωπο. Το 1962 νόσησε από ηπατοπάθεια αμοιβαδικής (;) 
αρχής, το 1968 εκδήλωσε ακουστική νευρίτιδα, συνεπεία ιογενούς λοι-
μώξεως που του κατέλιπε βαρηκοΐα. Το 1978 χειρουργήθηκε στο Λαϊκό 
Νοσοκομείο Αθηνών για κύστη στον αριστερό νεφρό. Χειρουργήθηκε 
από τον καθηγητή Γρηγ. Σκαλκέα. Το 1974 τραυματίσθηκε, σε τροχαίο, 
στο αριστερό πτερύγιο του ωτός. Υποβλήθηκε επιτυχώς σε πλαστική 
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επέμβαση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Το 1978, μετά την 
επέμβαση στον αριστερό νεφρό, εκδήλωσε σοβαρή κρίση ενδογενούς 
μελαγχολίας, που, όπως συνήθως συμβαίνει, η έναρξή της συνοδεύτη-
κε με εκδηλώσεις από την κοιλιά του. Αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με 
αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή. Στη συνέχεια είχε άλλες δύο 
κρίσεις μελαγχολίας, που επίσης αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία. Αρχές 
του ’90 εκδήλωσε στεφανιαία νόσο για την οποία ελάμβανε αντιστη-
θαγχική αγωγή, και νόσο Πάρκινσον, που αντιμετωπίσθηκε με μερική 
επιτυχία φαρμακευτικά. Η νόσος αυτή συνέτεινε στο τέλος του. Τον 
Ιούλιο του 1996 εκδήλωσε, λόγω ακριβώς της νόσου αυτής, πνευμονία 
από εισρόφηση. Αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς στο Σισμανόγλειο Νοσο-
κομείο Αθηνών και τοποθετήθηκε νασογαστρικός σωλήνας για σίτιση. 
Επιταχύνθηκε, όπως συμβαίνει συνήθως εξ αυτού, και ο θάνατός του. 
Ως ασθενής ήταν δύσκολος αλλά υπάκουος. Γενικώς ανησυχούσε πολύ 
για την υγεία του. Τον τρόμαζε ο θάνατος. Διατηρούσε ώς το τέλος την 
εξαιρετική του κρίση και μνήμη. 

Ενδιαφέρον έχει, πάλι, η άποψη του Π. Γ. Ροντογιάννη σχετικά με το 
αν πρέπη ή όχι να μετέχη κανείς σε απεργία. Αφορμή στάθηκε η συμμε-
τοχή του γράφοντα, που υπηρετούσε τότε στο Λαϊκό Γενικό Νο σο κομείο 
Αθηνών, σε μακρά απεργία741 για 57 συνολικώς ημέρες, που παρέλυσε 
τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Στη συζήτηση που έγινε, ο Π. Γ. 
Ροντογιάννης εξέφρασε την άποψη ότι δύο κατηγορίες επαγγελματιών 
δεν δικαιούνται, κατά τη γνώμη του, να απεργούν:742 η πρώτη αφορά 
στους νοσοκομειακούς ιατρούς και οι δεύτεροι στους εκπαιδευτικούς 
κάθε βαθμίδος, που οφείλουν πρωτίστως να διακατέχωνται από αισθή-
ματα στοργής και αγάπης, οι μεν πρώτοι για τους ασθενείς, οι δε δεύτε-
ροι για το πλέον ευαίσθητο κομμάτι του λαού, τα νιάτα, τα «παιδιά του 
κόσμου», όπως συνήθιζε να τ’ αποκαλή. Αντ’ αυτού, οι μετέχοντες σε 
απεργία, απ’ τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύονταν κυνικά 
σκληροί και ανάλγητοι, οι πρώτοι σε βάρος των δύστυχων νοσηλευομέ-
νων, που πέραν της δικαιολογημένης αγωνίας τους για το πρόβλημα της 
υγείας τους και την αντιμετώπισή του, υποχρεώνονταν σε παράταση της 
παραμονής τους σ’ ένα χώρο πόνου και δυστυχίας, όπου κανείς κανονικά 
δεν θέλει να βρίσκεται αλλά η ανάγκη το επιβάλλει, και οι δεύτεροι κατά 

741.  Κατά του νόμου του Υπουργού Υγείας, αειμνήστου Σπύρου Δοξιάδη, που αφο-
ρούσε στη λειτουργία των νοσοκομείων.

742.  Την άποψη αυτή ο γράφων, κρίνοντάς την ηθική και έντιμη, υιοθέτησε, είτε με 
την ιδιότητα του ιατρού ή του εκπαιδευτικού, έως σήμερα.
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του πλέον ευαίσθητου κομματιού μιας χώρας, των μαθητών, καταφέρο-
ντας πλήγμα στην εκπαίδευσή τους και στις ευαίσθητες ψυχές τους. 

– Kατά τον Πλάτωνα: «της τέλειας αρετής είδη τέτταρα· έν μεν φρό-
νησις, έν δε δικαιοσύνη, άλλο δ’ ανδρεία, τέταρτον σωφροσύνη», «Εις 
τελειότητα του ανθρώπου τρία δει συνδράμειν: φύσιν, μάθησιν, και 
άσκησιν», «Ηδονών ήδιον έπαινος».

– Kατά τον Πλάτωνα: «του λόγου μέτρον εστίν ουχ ο λέγων, αλλ’ ο 
ακούων».

Εικ. 169. Ο Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης στο σπίτι του Π. Γ. Ροντογιάννη 
στους Τσουκαλάδες, τον Αύγουστο του 2008, με ένα τόμο συσταχωμένων φυλ-
λαδίων της Βιβλιοθήκης Π. Γ. Ροντογιάννη.
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– Χίλωνα Λακεδαιμόνιου «Λέγοντα μη κινείν την χείρα, μανικόν γαρ» 
και «χρόνου φείδου».

– Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος: «Να τρως για να ζης, όχι να ζης για να 
τρως». «Αν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου 
χρειάζονται». «Δεν υπάρχει στιγμή χωρίς καθήκον». «Φως της αλή-
θειας, μάρτυρας των καιρών, δάσκαλος της ζωής είναι η ιστορία».

– Τους Ρωμαίους χαρακτήριζαν η τήρηση των ηθών και εθίμων των 
προγόνων τους, η διαμόρφωση βαθμιαία, ως συνόλου, αξιών και αρ-
χών που, όπως ήθελαν να πιστεύουν οι ίδιοι, χαρακτήριζαν το ρωμαϊ-
κό έθνος από παλιά. Τέτοιες αρετές ήταν: η σοβαρότητα της συμπε-
ριφοράς, η κοινωνική ευπρέπεια, ο λιτός τρόπος ζωής και ο σεβασμός 
τόσο για την οικογένεια όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

– Σύμφωνα με τους Ρωμαίους, η αφετηρία και το στήριγμα της προ-

Εικ. 167. Αύγουστος 2008. Οικία Πάνου Γ. Ροντογιάννη στους Τσουκαλάδες 
Λευκάδος. Το ζεύγος Γιώργου και Ασπασίας Π. Ροντογιάννη υποδέχονται 
εκλεκτούς προσκεκλημένους. Από αριστερά: Άσπα Γ. Ροντογιάννη, Άννα Π. 
Νικοδήμου, Γιώργος Π. Ροντογιάννης, Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Τριαντάφυλλος 
Ε. Σκλαβενίτης, Καλομοίρα Φ. Κατωπόδη. 
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κοπής τους ήταν: η σοβαρότητα του χαρακτήρα, η λιτότητα, η ευσέ-
βεια προς τους θεούς, προς την οικογένεια και προς την πατρίδα, η 
ηθική αξιοπιστία κ.ά.

Με όσα πιο πάνω περιγράψαμε για τη ζωή και το έργο του εκπαι-
δευτικού Π. Γ. Ροντογιάννη, επιβεβαιώθηκε, νομίζουμε, πως ο Λευκά-
διος αυτός φιλόλογος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο 
της Mέσης Eκπαιδεύσεως, τουλάχιστον μεταπολεμικά στη χώρα, αφού 
κατώρθωσε να κερδίση την εκτίμηση και αγάπη, μέχρι λατρείας κάποτε, 
των πάμπολλων μαθητών του, την εκτίμηση και συμπάθεια των γονέων 
τους αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, στην οποία κάθε φορά έδρα-
σε, αφού επάξια έλαβε κορυφαίες επιδόσεις και δέχθηκε εγκώμια για 
το εκπαιδευτικό του έργο. Αναδείχθηκε σε κορυφαίο και καταξιωμένο 
πρότυπο εκπαιδευτικού στη Μέση Εκπαίδευση, άφησε σημαντικό φιλο-
λογικό-εκπαιδευτικό έργο, δημιούργησε de novo τη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
και το Μουσείο Αντικειμένων Μεταβυζαντινής Εκκλησιαστικής Τέχνης  
στη Λευκάδα, και, τέλος, έγραψε ιστορικές μελέτες για τη Λευκάδα, 
που το εύρος και η ποιότητά τους τις καθιστούν έργα πρότυπα και έργα 
αναφοράς στον τομέα τους, ενώ και ο ίδιος αναγνωρίστηκε ως ένας από 
τους σημαντικώτερους συγγραφείς της τοπικής ιστοριογραφίας.
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Στο Παράρτημα δημοσιεύονται 28 κείμενα του Π. Γ. Ροντογιάννη ή για τον 
Π. Γ. Ροντογιάννη. Διατηρήθηκε η ορθογραφία των κειμένων με την εξαίρε-
ση της χρήσης του μονοτονικού. Τα δημοσιευμένα κείμενα σε δυσπρόσιτα 
έντυπα ανατυπώνονται εδώ για να γίνουν γνωστά στους αναγνώστες του 
βιβλίου και στους μελετητές της λευκαδικής ιστορίας.
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Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
του Πάνου Γ. Ροντογιάννη, 7.12.19941

ΣΎΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΎ
ΠΑΝΟΎ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΣΎΝΤΑΞΙΟΎΧΟΎ ΛΎΚΕΙΑΡΧΗ

Γεννήθηκα στις 20 Ιουνίου ν.η. 1911 στο χωριό Τσουκαλάδες Λευκάδος, 
γειτονιά Σταματελάτα, στο σπίτι της οικογένειας Γεωργίου Σταματέ-
λου Κατσαντωνιά, πάππου μου από τη μητέρα μου. Παιδί του δασκά-
λου Γεωργίου Ροντογιάννη του Πάνου, οικογενείας Νικολάρα (παρα-
τσούκλι) ακολούθησα το δάσκαλο πατέρα μου από το 1915 στα χωριά 
Αλέξανδρο (1915-1918) και Καρυά, όπου έβγαλα το δημοτικό σχολείο 
(1920-21: Ε΄ τάξη).

Τα πρώτα βήματα στη ζωή έκαμα στο χωριό Εγκλουβή στο σπίτι 
της οικογένειας Θερμού «Κουτσουμπέλη». Από εκεί έχω και τις πρώ-
τες νηπιακές αναμνήσεις μου. Το 1923-24 τελείωσα το Σχολαρχείο ή 
Ελληνικό Σχολείο και το 1927-28 το Γυμνάσιο Λευκάδος με Γυμνασι-
άρχη τον αξιομνημόνευτο Κωνσταντίνο Γουρζή. Το 1928 το Σεπτέμβριο 
μπήκα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών μα δε φοίτη-
σα ένεκα ασθενείας (δάγκειο). Έτσι τελείωσα το Πανεπιστήμιο το 1934 
με το βαθμό «Λίαν Καλώς». Στα καθαρώς φιλολογικά μαθήματα πήρα 
«άριστα». Αρχαία 8, Λατινικά 10, Ιστορία 8. Καθηγητές: Λορεντζάτος, 
Σκάσσης, Άμαντος. Έμεινα αδιόριστος ως το 1939, διάβασα όμως και 
έμαθα, όσο γίνεται, μόνος μου, Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά. Μπορούσα 
να διαβάζω αρκετά καλά αυτές τις γλώσσες.

Διορίστηκα το 1939 το Σεπτέμβριο στην Κατερίνη Πιερίας, όπου 
γνώ ρισα, ως μαθήτρια, τη γυναίκα μου Αλίκη Αστερίου Παπατόλιου 
και την παντρεύτηκα αργότερα δασκάλα. Έκαμα μαζί της δύο αρσενι-
κά παιδιά το Γιώργο, τώρα γιατρό, και το Σπύρο, οδοντίατρο, που δια-
κρί θηκαν και ως αθλητές του στίβου, πρωταθλητές στη δισκοβολία και 
γε νικά στις ρίψεις, εκτός από το ακόντιο.

1.  [Γ. Π. Ροντογιάννη, «Σκέψεις και σχόλια σε ένα Βιογραφικό Σημείωμα του Πά-
νου Γεωργίου Ροντογιάννη (1911-1996)», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. 
Θ΄ (2003), Αθήνα 2004, σ. 149-164.]
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Μέρος του χρόνου της αδιοριστίας μου δούλεψα στη Λάρισα όπου 
είχα και την ευκαιρία να δουλεύω και πνευματικά. 

Στο Γυμνάσιο Κατερίνης όπου διωρίστηκα, ανήκα υπηρεσιακά από 
το 1939 ως το 1945. Το 1945 υπηρετούσα με απόσπαση στο Δ΄ Γυμνά-
σιο Αρρένων Θεσσαλονίκης και στη Μέση Εμπορική Σχολή Θεσσαλονί-
κης. Το 1945 μετατέθηκα στο εξατάξιο Μεικτό Γυμνάσιο Λευκάδος 
όπου υπηρέτησα μέχρι το 1956.

Το 1957 μετατέθηκα στην Αθήνα και τοποθετήθηκα στο Γυμνάσιο 
Χα λανδρίου Αττικής, όπου υπηρέτησα ως το 1961 που προήχθηκα σε 
Γυ μνασιάρχη και τοποθετήθηκα στο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας για ένα 
σχο λικό έτος (1961-1962).

Το 1962 μετατέθηκα Γυμνασιάρχης στο νεοσύστατο τότε Γυμνάσιο 
Θηλέων Λευκάδος, όπου υπηρέτησα ως το 1966. Ακολούθησε μετάθεσή 
μου στο Γυμνάσιο Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας, όπου υπηρέτησα από 
το 1966-68. Ακολούθησε νέα μετάθεσή μου στο 16ο Γυμνάσιο Αρρένων 
Αμπελοκήπων απ’ το οποίο συνταξιοδοτήθηκα το 1974. Παρέμεινα ιδιω-
τεύων στο Χαλάνδρι μέχρι σήμερα.

Σε όλα τα σχολεία που εργάστηκα δίδαξα ευδόκιμα όπως και από 
τις εκθέσεις των προϊσταμένων Επιθεωρητών φαίνεται. Θριαμβευτική 
στάθηκε η υπηρεσία μου στα δύο τελευταία σχολεία, στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια και στους Αμπελοκήπους.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια οι γονείς και οι κηδεμόνες με τίμησαν με 
ψήφισμα τιμητικό, πρωτοφανές, ίσως, για τη θερμότητα και τον παλμό, 
που έδειχνε την αγάπη μαθητριών και γονέων προς το Γυμνασιάρχη.

Παντού εμίλησα στις Εθνικές Εορτές και σε άλλες εορταστικές εκ-
δηλώσεις.

Στη Λευκάδα ασχολήθηκα με τα ιστορικά του νησιού και δημοσίευ-
σα μια σειρά έργα ιστορικά που κρίθηκαν επιτυχημένα.

Το 1943-1944 πήρα μέρος στον Εθνικό Αγώνα και έγραψα την ιστο-
ρία του στις περιοχές που έζησα.

Ελπίζω κάτι να επιζήση από τον ψυχικό μου κόσμο, που με ενθου-
σιασμό μετάγγιζα κάθε φορά στις ψυχές των παιδιών και των μεγάλων, 
και μαζί μ’ αυτό το κάτι, ό,τι κάτι θα μείνη και από την δική μου πα-
ρουσία στην Παιδεία, στο χώρο όπου δίδαξα τουλάχιστον.

Χαλάνδρι 7.12.94
(Ύπογραφή Πάνου Γ. Ροντογιάννη)
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Μακεδονική περιοδος
Στο μεικτο Γυμναςιο Πιεριας (1939-1945)

2

Το πρόγραμμα της πολυπρόσωπης θεατρικής παραστάσεως 
Ο «Παπαφλέσσας», του Σπύρου Μελά, την οποία έδωσαν 

μαθητές του Γυμνασίου Πιερίας στην Κατερίνη, υπό 
την καθοδήγηση του καθηγητή Π. Γ. Ροντογιάννη, 
στο κινηματοθέατρο «Διονύσια», στις 20.5.1940
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3

«Τα μετά την Απελευθέρωση ως τα τέλη Μαρτίου 1945»2

Στο διάστημα του μηνός Νοεμβρίου 1944 το ΕΑΜ προσπάθησε να ορ-
γανώση την κοινωνική ζωή και συγχρόνως να ανεβάση το πολιτισμικό 
και πνευματικό επίπεδο του λαού, με διαλέξεις και καλλιτεχνικές εκ-
δηλώσεις προ πάντων της ΕΠΟΝ. Η τάξη που επικράτησε γενικά σε όλη 
την επαρχία ήταν μοναδική. Η εαμική γραμμή της λαϊκής ενότητας είχε 
τηρηθή απαρέγκλιτα.

Αντιμετωπίστηκαν εξ άλλου πολλά προβλήματα, απότοκα της Κα-
τοχής, και προ πάντων οικονομικά.

Άτυχη ήταν η απόφαση να επιβληθή εισφορά σε διάφορους έμπορους 
για τις ανάγκες της κινήσεως της Διοίκησης, σύμφωνα με σκόπιμη πα-
ραπλανητική συμβουλευτική εισήγηση του ντόπιου έφορου ή εφοριακού 
υπαλλήλου. Όπως άστοχη ήταν και η επιμονή του ανόητου Γραμματέα του 
ΚΚΕ να διατηρηθούν τα αγαθά της αγοράς της Κατερίνης, όσα υπήρ χαν, 
με βάση προπολεμικές τιμές. Αντέδρασαν αμέσως τα άλλα κόμ ματα και 
προ πάντων η Αυτοδιοίκηση και η άστοχη διατίμηση δεν επι βλήθηκε. 
Απασχόλησε, όμως, το ζήτημα λίγες μέρες και τις υπηρεσίες και τους 
εμπόρους, που διατέθηκαν δυσμενώς προς την νέα κατάσταση. Ό,τι έφ-
κιαναν οι πολλοί μπορούσε να το χαλάση ένας ανόητος.

Ως τόσο και σα συνέπεια των ευρύτερων σε πανελλήνια ή και πα-
νευρωπαϊκή κλίμακα πολιτικών ζυμώσεων, η «Αντίδραση» που στην 
γερμανική Κατοχή ήταν κρυφά ή και φανερά σε επαφή με τον κατακτη-
τή και πολύ υπεύθυνη για τον αντεθνικό δρόμο που είχαν πάρει τα πιο 
καθυστερημένα πολιτικά και κοινωνικά άτομα και ομάδες της περιο-
χής, διασυνδεμένη τώρα με τους πράκτορες των Άγγλων, βυσσοδομού-
σε. Η ατιμωρησία των εγκληματιών την ενθάρρυνε, όπως κι εκείνους.

Το ΕΑΜ έκαμε στο διάστημα αυτό αρκετές συγκεντρώσεις λαού εί-
τε στην πλατεία (Εικ. 169-170) είτε στην αίθουσα του κινηματογράφου, 
και ομιλίες στελεχών του, για να εξηγήση το πρόγραμμά του και το 
συντελεσμένο κατά την Κατοχή έργο του.

2.  [Από το ανέκδοτο έργο του Π. Γ. Ροντογιάννη, Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώ- 
νας 1941-1944 στο βόρειο Όλυμπο και τα Πιέρια, Χαλάνδρι 1982, 142 σ.: σ. 
135-141.]
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Εικ. 169 (επάνω). Νοέμβριος 1944. Πλατεία Κατερίνης. Μνημόσυ νο των σκο-
τωμένων αγωνιστών. Εξέδρα ομιλητών. Με το βέλος σημειώνεται ο Π. Γ. Ρο-
ντογιάννης. Εικ. 170 (κάτω). Δεκέμβριος 1944. Συγκέντρωση στην πλατεία της 
Κατερίνης. Αρχείο Πάνου Γ. Ροντογιάννη.
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Ο Δεκέμβριος του 1944 αποκάλυψε όλο το δίκτυο της «Αντίδρα-
σης» στην επαρχία και τη διασύνδεση που είχε με την Θεσσαλονίκη. Οι 
συνεργάτες των Γερμανών άρχισαν να παρουσιάζωνται ως «εθνικόφρο-
νες» και πράκτορες των Άγγλων, «που ενεργούσαν κατά δοσμένες 
εντολές και οδηγίες για την αντιμετώπιση του κομμουνισμού». Κά-
ποιοι παρουσίαζαν και έγγραφα. Το ΕΑΜ και πάλι με συγκεντρώσεις 
χιλιάδων λαού στην κεντρική πλατεία και σχετικές ομιλίες απανωτές 
και με τα έντυπά του αγωνιζόταν, όπως και τα δημοκρατικά κόμματα 
με τα δικά τους έντυπα, να διαφωτίσουν τον λαό ποιοι επιζητούσαν τη 
διαίρεσή του και σε τι απέβλεπαν. Ο κόσμος που είχε συνεργαστή με 
τους κατακτητές ή είχε τραπή σε φυγή μπροστά τους ή είχε κρυφτή και 
λουφάξει, στις πλάτες των Άγγλων ανεβασμένος, τώρα ερχόταν αναι-
δής και θρασύς να ξαναπάρη τις θέσεις του και να ξαναφέρη τον λαό 
στην παλιά κατάσταση της υποταγής. Σύμβολο της δικής του ενότητας 
κουβαλούσε τον βασιλιά Γεώργιο Β΄!

Από τα τέλη του Δεκεμβρίου, αλλά προ πάντων τον Ιανουάριο του 
1945, κατέφθαναν στην Πιερία οι καταδιωγμένοι από τους χίτες ταγμα-
τα σφαλίτες και [από] τους μύριους άλλους συνεργάτες των Γερμα-
νών, αγωνιστές της ελευθερίας στην Αθήνα, οι οποίοι από τις δικές 
τους φοβερές εμπειρίες έδιναν πληροφορίες για το κακό που είχε γί-
νει εκεί κάτω, και για την συμφορά του ταλαιπωρημένου λαού από 
τους νέους επιδρομείς και συνεργάτες τους, παλιούς συνεργάτες των 
Γερ μανών και ταγματασφαλίτες. Λόγοι ακούστηκαν και οι εφημερίδες 
έγραψαν για μια συμφωνία στην Βάρκιζα της Αττικής ανάμεσα στους 
ητ τημένους αγωνιστές της ελευθερίας και τους παλιούς πολιτικούς, που 
έκα μαν κυβέρνηση.3 Ήταν μια συμφωνία, που οι όροι της ποτέ δεν τη-
ρήθηκαν από τους νέους επιδρομείς, και η οποία άνοιξε τις πόρτες των 
φυλακών και τους δρόμους της εξορίας για τους αγωνιστές του εθνικο-
απελευθερωτικού αγώνα.

Η κατάσταση στην επαρχία ήταν σ’ αυτό το διάστημα πολύ ανώ-
μαλη, αλλά χωρίς συγκρούσεις ή κακοποιήσεις. Το ΕΑΜ μένοντας επί-
μονα στις παλιές αποφάσεις για την ενότητα του λαού συνιστούσε την 
ειρήνη και κατάγγελνε την αυτοδικία. Στις κρισιμώτερες μόνο ώρες της 
περιπέτειας του Δεκεμβρίου η ΕΠ για να προληφθούν στην επαρχία 
παρόμοιες εκδηλώσεις μ’ εκείνες στην Αθήνα, είχε κρατήσει σε απομό-

3.  Και το ΕΑΜ Κατερίνης, μολονότι πολύ καλά είχε αντιληφθή το κακό που είχε 
διαπραχθή στη Βάρκιζα, κατά εντολή ανώτερη υποχρεώθηκε να επεξηγή σε συγκεντρώ-
σεις του λαού τους όρους της συμφωνίας, ως συμφέροντες.
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νωση μερικές δεκάδες άτομα της «Αντίδρασης» – παλιούς πολιτικούς 
παράγοντες και μερικούς άλλους, όχι πολύ δικαιολογημένα, και συνερ-
γάτες των Γερμανών.

Τέλη Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου καταφτάσανε στην Κατερίνη 
οι οπλοφόροι της λεγόμενης «Εθνοφυλακής». Οι πιο πολλοί ήταν χί-
τες, μπουραντάδες4 και τσολιάδες του Ράλλη. Μπήκαν στην πόλη νύ-
χτα. Εικόνα αγριώτερης εισβολής δε θα έδιναν ούτε οι Βησιγότθοι του 
Αλα ρίχου. Δεν ήταν φωνές ανθρώπων αυτές που ακούστηκαν, αλλά 
ουρ λιαχτά θηρίων ανήμερων. Πήγαν αμέσως στην κεντρική πλατεία κι 
έκα  ψαν ένα κενοτάφιο που είχε στηθή αρκετές μέρες πρωτύτερα, όταν 
είχε γίνει ένα μνημόσυνο των θυμάτων των Γερμανών. Πήγαν έπειτα σ’ 
ένα σπίτι, όπου κρατούνταν μερικοί εγκληματίες και συνεργάτες των 
Γερμανών, που προβλεπόταν να παραδοθούν στη νέα κυβέρνηση, για να 
τους παραπέμψη σε δικαστήριο, και τους απελευθέρωσαν «εν θριάμ-
βω» με τις κραυγές «αδέρφια εσείς είστε οι μπουραντάδες εδώ μέσα; 
Βγείτε και σφάξτε κουκουέδες». Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε 
στην επαρχία εδώ η λέξη «κουκουές». Ωπλισμένοι οι «εθνο φύλακες» 
με αυτόματα σταυρωτά περασμένα στο στήθος έκαναν πως ήταν έτοι-
μοι να πλήξουν τους «προδότες εαμοβούλγαρους», αν κινηθούν. Οι 
αγωνιστές της ελευθερίας μεταμορφώθηκαν από τη μια στιγ μή στην 
άλλη σε προδότες και Βούλγαρους, από τους μέχρι λίγες μέ ρες πριν 
συνεργάτες των Γερμανών, που τώρα είχαν μεταμορφωθή σε φύλακες 
του έθνους με τη μαγική σιδερένια ράβδο του Τσώρτσιλ. Κα τάλαβε 
ο κόσμος αμέσως και από αυτοψία πως ό,τι είχε συμβή στην Πιερία 
με τα στοιχεία του υποκόσμου και τα κοινωνικά απροσάρμοστα άτο-
μα είχε γίνει και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Ήταν ανάμεσα 
στους λεγόμενους εθνοφύλακες και λίγοι ηθικοί άνθρωποι, που είχαν 
ακολουθήσει και στρατολογηθή και με τη βία ή από φόβο. Έβλεπαν και 
δυσανασχετούσαν, αλλά δεν τολμούσαν να μιλήσουν. Όλοι παρίσταναν 
τα θύματα των εαμιτών. Όλοι τους είχαν σφαγμένους πατέρα, ή μάνα, ή 
αδερφό ή τη γυναίκα τους. Ένας γνωστός, που τον ήξαιραν για ανύπα-
ντρο, μιλούσε για τη σφαγή της γυναίκας του. Όταν τον ρώτησαν, ποια 
γυναίκα του, αφού ήταν ανύπαντρος, απάντησε «σάμπως οι άλλοι είχαν 
γυναίκα. Όλοι ψέματα λένε. Κι όσο περισσότερο μεγαλώνεις τα παθή-
ματά σου τόσο και ανεβαίνει το κύρος σου και ακούεται ο λόγος σου».

Οι επικεφαλής των «εθνοφυλάκων» με καινούργια αστέρια στις 

4.  «Μπουραντάδες» ήταν στην Αθήνα η απαίσια ορδή οργάνων της Γκεστάπο που 
είχε επικεφαλής έναν αστυνομικό Μπουραντά.
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επωμίδες, συζητούσαν «περί του συμφώνου της Βαρκίζης» και όχι για το 
«σύμφωνο της Βάρκιζας». Όσοι μιλούσαν έτσι, ήταν «εαμοβούλγαροι».

Τις πρώτες μέρες που έφτασαν οι νέοι επιδρομείς, «μουδιασμένοι», 
μάλλον φοβισμένοι, δεν προέβηκαν σε βιαιότητες κατά προσώπων. Μό-
λις, όμως, οι ελασίτες με δάκρυα και κατά το «σύμφωνο της Βαρκίζης» 
παράδωκαν τον οπλισμό τους, άρχισαν οι χίτες και εθνοφύλακες τις συλ-
λήψεις και τις κακοποιήσεις των εαμιτών και ελασιτών με υπόδειξη εκεί-
νων που ως πριν λίγο καιρό μπαινόβγαιναν στις πόρτες της Γκεστάπο 
και των ιδρυτών και οργανωτών του λεγομένου «Αντικομμουνιστικού 
Γραφείου», και τις καταγγελίες για εκατοντάδες φόνους εναντίον των πιο 
διακεκριμένων εαμιτών ή και εναντίον άλλων με τους οποίους οι γκεστα-
πίτες είχαν προσωπικές έχθρες. Οι κακοποιήσεις αυτών που πιάνονταν 
από κτηνώδεις τύπους ήταν για τα «δεδομένα» του τότε καιρού απί-
στευτες. Οι αγωνιστές της ελευθερίας που είχαν ανεβή στα βουνά για να 
κρατήσουν την εθνική σημαία επάξια των παραδόσεων και της ιστο ρίας 
του έθνους των, την οποία οι συνεργάτες των κατακτητών είχαν υπο-
στείλει άδοξα και παραδώσει στους εισβολείς, είχαν, από τη δική τους 
βλακώδη ή δειλή πολιτική ηγεσία, παραδοθή ανυπεράσπιστοι στα χέρια 
των γκεσταπιτών βασανιστών τους. Κι όμως θα μπορούσαν –εύκολα ή 
δύσκολα δεν έχει σημασία, αλλά αποτελεσματικά–, να αμυνθούν παντού. 
Όπως αν δεν είχαν κρατηθή ή σταλθή μακρυά από τα μεγάλα κέντρα 
της χώρας οι συνταγμένες δυνάμεις του ηρωικού ΕΛΑΣ, θα μπορούσαν 
να είχαν κρατήσει και την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και να επιβάλουν 
και δίκαιους όρους στους αντιπάλους. Αλλά αφέθηκαν να ρέψουν οι 
μεραρχίες του ΕΛΑΣ άνεργες και σε αναμονή παραδόσεως, όταν ο ασή-
μαντος ινδιάνικος στρατός του Τσώρτσιλ έφθανε στον Πειραιά με τους 
παοτζήδες. Κι έκλαψαν οι ήρωες που υποχρεώθηκαν να γίνουν απα-
θείς θεατές του αγώνα του άμαχου λαού του Πειραιά και της Αθήνας.

Ο φόβος της άπειρης πολιτικά εαμικής ηγεσίας στην αρχή να μη 
βαθύνη περισσότερο η διαίρεση του λαού, και η επιμονή της να φανή 
συνεπής στις διακηρύξεις της για ειρηνικό δημοκρατικό μετασχηματι-
σμό στη χώρα με γνώμονα τη λαϊκή θέληση και ζήλο, η ευθυνοφοβία 
της κατόπιν, μήπως γίνη η εαμική παράταξη αφορμή σύγκρουσης των 
συμμάχων, ενώ οι Γερμανοί με την ανοχή των «Μεγάλων μας Συμμά-
χων» πολεμούσαν ακόμη και ο Τσώρτσιλ ραδιουργούσε, έδεσαν τα 
χέρια των έμπειρων αγωνιστών του ΕΛΑΣ και τους παράδωκαν στους 
εκδικητικούς και δειλούς, που το είχαν σκάσει την ώρα του κινδύνου 
και επανήλθαν με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Γεώρ-
γιο Α΄ να ξαναπάρουν τους θώκους τους.
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Με την ανοχή και την ανεκτικότητα που είχαν δείξει οι εαμικοί 
στην επαρχία ξεθάρρεψαν οι συνεργάτες των Γερμανών που περίμεναν 
κρεμάλα, κι έστησαν αυτοί πάλι τις κρεμάλες για τους αγωνιστές της 
ελευθερίας και πέρασαν στην τρομοκρατία ουρλιάζοντας κι όλας για 
τρομοκρατία των εαμιτών.

Και ο λαός που πρώτα ξαφνιάστηκε από τη συμπεριφορά των ορ-
γάνων των νέων ηγητόρων του μετα-δεκεμβριανού κράτους, έπειτα φο-
βήθηκε. Στην εσχάτη απελπισία από την αφάνταστη τρομοκρατία οι 
πιο φιλότιμοι και ηρωικοί αγωνιστές, όσοι είχαν διαφύγει το θάνατο, 
την εξορία ή την φυλακή, όσοι ένιωθαν ντροπή να δέρνωνται για τις 
ταπεινώσεις που πάθαιναν, ξαναπήραν τα βουνά. Κι έγινε το δεύτερο 
αντάρτικο και ο εμφύλιος πόλεμος, που πιθανώτατα θα είχε αποφευ-
χθή, αν δεν είχε καταδικαστή σε αδράνεια το δυναμικό του ΕΛΑΣ με 
τα διάφορα σύμφωνα, που η άπειρη πολιτικά ηγεσία του ΕΑΜ και της 
ΠΕΕΑ είχε ως τότε υπογράψει.

Στην Κατερίνη, όταν άρχισαν από τους εθνοφύλακες οι κακοποιή-
σεις των στελεχών του ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, όσα στελέχη δεν είχαν ακόμα 
πιαστή, προ πάντων ελασίτες, άρχισαν να φυλάγωνται, και τη νύχτα να 
αποσύρωνται έξω από την πόλη, για να μην «πιαστούν στον ύπνο». Ως 
τόσο τα μέλη της Επαρχιακής του ΕΑΜ, όσα δεν είχαν φύγει, πιάστη-
καν και άγρια κακοποιήθηκαν και συμπτωματικά γλύτωσαν το θάνα-
το. Πέρασαν, όμως, από κρατητήριο σε κρατητήριο από την Κατερίνη 
στην Θεσσαλονίκη με κατηγορίες για φόνους σε ακαθόριστο τόπο, σε 
απροσδιόριστο χρόνο, άγνωστων εθνικοφρόνων πολιτών. Γκεσταπίτες, 
παοτζήδες και «παρταλάδες», και του Δάγκουλα οι δήμιοι και φονιά-
δες είχαν βαφτιστή «συλλήβδην και αθρόως» «εθνικόφρονες πολίται» 
που κακόπαθαν από τους «εαμοβούλγαρους», ενώ οι άνθρωποι του 
«Αντικομμουνιστικού Γραφείου», του παραρτήματος, δηλαδή, της Γκε-
στάπο στην Κατερίνη, ωνομάστηκαν τιμητικώς «ευυπόληπτοι πολίται».
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Α΄ λευκαδιακή περιοδος
Στο μεικτο Γυμναςιο Λευκαδος (1945-1956)

4

Ποίημα του Π. Γ. Ροντογιάννη, αφιερωμένο στον αδελφό του, 
Σπύρο Ροντογιάννη (Μελά)

ΣΤΟ ΣΠΎΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΎ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
(Σπύρο Μελά) †24.12.1943

Μια μέρα μόνο κι άλλη μια βραδιά,
στα Γιάννενα στη λίμνη κι οι νυφάδες,
σκλάβα με σε μου πήραν την καρδιά,
οι γαλανές της λίμνης οι ομορφάδες.

Όλα γλυκά με τη δική σου προσμονή,
όλα ευωδιά με τη δική σου ανάσα
πάνω τρεμίζαν φωτεινοί ουρανοί,
και κάτω γαλανά βουνά και δάσα.

Αυγή τα περιστέρια μου με σε,
έγραψαν ιδεών ουράνιους κύκλους,
το σύχνουδον η σκέψη μου, χρυσέ,
σ’ ακλούθησε στη λίμνη με τους κύκνους.

Κι εκολυμπούσατε πλευρό-πλευρό,
κι ως το κορμί σου ετάνιζες σαϊτάρι,
κι ήταν το κάθε χέρι σου φτερό,
είχες μαζί πουλιού κι ανθρώπου χάρη.

Τώρα ψηλά στην άγριαν ερημιά,
βαρδιάτορας εσύ του Κασιδιάρη,
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με τη διπλή πληγή μες στην καρδιά,
άτυχο, προδομένο, παλικάρι.

Θυμάσαι τάχα τώρα τον καλό,
που σ’ αποθάμαζε γεροβαρκάρη,
«χαρά σε σε λεβέντη μου και πλιο
χαρά στη νια που θα σε πάρη».

Η λίμνη ήταν καθρέφτης κι ουρανός,
και μ’ όλα των βυθών τα κρύφια μάγια,
μα ασάλευτος τη μούχρωνε βουβός,
ίσκιος βαρύς, πηχτός απ’ τα μουράγια.

Μα όλα με σένα όνειρα γλυκά,
και με συντρόφεψαν στον ύπνο πάλι·
πουλί ήσουν σε μεσούρανα γλαυκά,
κύκνος λευκός σε λίμνης ακρογιάλι.

Μα, ω λίμνη, εκείνο, λίμνη, το βουβό
μουράγιο να μην έσωνε κοντά σου
το θώρι του να υψώνη το μουντό,
τον ίσκιο του να ρίχνη στα νερά σου.

Ψυχή, και να μην έγερνε βαριά,
μαύρος θανάτου ίσκιος πάνωθέ σου,
και να ’ταν άσπρος κύκνος στα νερά,
ο στοχασμός του Σπύρου και οι χαρές σου.

    Δεκέμβριος 1947
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5

Πανηγυρικός λόγος που εκφώνησε ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
στο Γυμνάσιο Λευκάδος επ’ ευκαιρία των 34 χρόνων 

από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, 21.2.1947 

Με τις διάφορες επετείους το έθνος κρατεί ζωηρή τη συνείδηση του 
εαυτού του και ακεραιώνεται χρονικά και ψυχολογικά· για τούτο κοντά 
και σ’ άλλους λόγους ο γιορτασμός των επετείων είναι απαραίτητος. Κι 
απαραίτητες κρίνονται στους γιορτασμούς αυτούς και οι σχετικές ομι-
λίες. Όχι φυσικά, γιατί τάχα μπορούν τα λόγια να εγκωμιάσουν επάξια 
ή να σταθούν παράπλευρα στα ίδια τα γεγονότα. Αυτό μας τόχει πει ο 
Θουκυδίδης από χιλιάδες χρόνια. Εμείς σήμερα γιορτάζομε την επέτειο 
ενός από τα σημαντικώτερα γεγονότα της ιστορίας μας –συμπληρώνο-
νται σήμερα 35 χρόνια από τη μέρα, που τα Γιάννενα και γενικώτερα 
το βαθύτατο Ελληνικό, το πρώτο κι αρχαιότερο Ελληνικό τμήμα της 
χώρας μας, η Ήπειρος, ύστερα από αγώνες αιώνων ελευθερώθηκε από 
τον πολύχρονο και βαρύτατο τουρκικό ζυγό και βρήκε την προετοιμα-
σμένη από την ιστορική μοίρα θέση της μέσα στο χώρο της Ελλάδος.

Είπα πως η λευτεριά της Ηπείρου ήρθε ύστερα από αγώνες. Πάντα 
για μας τους Έλληνες η λευτεριά που χαιρόμαστε ή που χαμένη την 
ξαναποχτούσαμε δεν ήταν παρά έπαθλο αγώνων και θυσιών, από τ’ 
αρχαιότατα χρόνια ως τις μέρες μας. Τόσο, που απόλυτα δικαιωματικά 
ο Σολωμός μπορεί να διακηρύξη στον Ύμνο του πως η λευτεριά είναι 
«απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά».

Κάθε απελευθέρωση της πατρίδος μας είναι μια ιερή ιστορική στιγμή, 
πάνω από κάθε άλλο κατόρθωμα, γιατί μας ανοίγει δρόμο προς τη ζωή. 
Η ανάμνηση των στιγμών αυτών, στιγμών νίκης και θριάμβου του αγαθού 
και της ζωής, δημιουργεί στην ψυχή του έθνους συναισθήματα ευφροσύ-
νης, ανδρισμού, αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας, τόσο απαραίτητης σε 
μας σήμερα. Η επέτειος ιδιαίτερα της απελευθερώσεως των αδελφών μας 
Ηπειρωτών, που κοινή μοίρα συχνά μας συνέδεσε χρόνια και χρόνια με 
ξεχωριστούς δεσμούς, και την γεωγραφική γειτονιά μας συνδέει, φέρνει 
σε μας τους Λευκαδίτες την αγαλλίαση και ωθεί σε πνευματικό πανηγύρι-
σμα, που κατευθύνει το νου και κάνει τη σκέψη μας να προσηλωθή ακέρια 
και μ’ ενδιαφέρον στην ιστορική τούτη γη και την ιστορία της.

Στην ανατολή ενός κόσμου που ακόμα θαμποσαλεύει στα βάθη της 
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προϊστορίας, ο Ζευς ο Δωδωναίος ο Πελασγικός στέκει Ελληνικό ηθι-
κό-πνευματικό επίκεντρο και το φως του μεγάλου αυτού πανάρχαιου 
θεού είναι φωτεινή αχτίνα, που μας φέγγει να γνωρίσωμε τις αρχές του 
κόσμου εκείνου του πρωτοελληνικού.

Εκεί στην περιοχή του ιερού του θεού, στη Δωδώνη, κατοικούν οι 
Ελλοί ή Σελλοί, που δίνουν σιγά-σιγά τ’ όνομά τους σ’ όλη τη χώρα 
μας, που απ’ αυτούς θα ονομαστή Ελλάδα και οι κάτοικοί της Έλλη-
νες. Στην ίδια αυτή περιοχή κατοικεί κι άλλη μια φυλή, οι Γραικοί, που 
μέσω των Ρωμαίων θα δώσουν στη χώρα μας τ’ όνομα, που μ’ αυτό τη 
γνωρίζει ο έξω κόσμος σήμερα: Graecia.

Με την Ήπειρο συνδέεται κι ο υπέρτατος και ιδανικός ηρωικός τό-
πος του Τρωικού πολέμου, της πρώτης αυτής πιο μεγάλης κοινής δρά-
σης των Ελλήνων, ο Αχιλλεύς, ήρωας ηπειρωτικής καταγωγής, συνώ-
νυμος του Αχελλώου, θεού Ηπειρωτικού.

Στα προϊστορικά ακόμα χρόνια ομάδες από τη φυλή των Σελλών ή 
Ελλών πέρασαν από τις διαβάσεις της Πίνδου στη χώρα, που κατοπινά 
στα ιστορικά χρόνια ωνομάσθηκε Θεσσαλία, ενώ άλλοι τράβηξαν βορει-
ότερα και πέρασαν στη χώρα που αργότερα ωνομάσθηκε Μακεδονία. 
Από τη Θεσσαλία ύστερα απλώθηκαν σ’ ολόκληρη σχεδόν τη Στερεά 
Ελλάδα και το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, με τ’ όνομα τώρα 
Δωριείς. Έτσι η Ήπειρος στέκει κοιτίδα των Ελλήνων και η πρώτη και 
αρχαιότατη Ελλάδα, και οι Ηπειρώτες οι πρώτοι και αρχαιότατοι Έλ-
ληνες. Οι Ελλοί ή Σελλοί.

Στα ιστορικά χρόνια η μεγαλειωδέστερη μορφή του αρχαίου Ελλη-
νικού κόσμου, μορφή που πέρασε στους θρύλους και τα παραμύθια του 
λαού μας, ο Μέγας Αλέξανδρος, γεννήθηκε από τη διασταύρωση του 
ηπειρωτικού και του λεβέντικου μακεδονικού αίματος. Η Ολυμπιάδα, η 
μάνα του Αλεξάνδρου ήταν Ηπειρώτισσα. 

Ύστερα ο Πύρρος είναι μια νέα προσφορά της Ηπείρου στην ηρωική 
Ελληνική ιστορία. Στα χρόνια που η Ελλάδα κιντύνευε από τους Ρω-
μαίους, οι Ηπειρώτες, σύμμαχοι με τους Μακεδόνες, υπήρξαν η κύρια 
δύναμη, που αντιτάχτηκε στους Ρωμαίους. Γι’ αυτό και η τύχη της χώ-
ρας υπήρξε σκληρότερη από κάθε άλλης. Εβδομήντα πόλεις κατασκά-
ψανε οι Ρωμαίοι και 150.000 Ηπειρώτες, τους νέους φυσικά, πούλησαν 
για σκλάβους.

Στα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας η Ήπειρος αποτελεί το 
θέμα της Νικοπόλεως κι απάνω της δεχόταν ακατάπαυστα τις κατα-
στροφικές επιδρομές των Σκλαβηνών, των Γότθων, των Σλαύων και των 
Βουλγάρων. Όταν οι Βενετσιάνοι και οι άλλοι Σταυροφόροι στα 1204 
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μ.Χ. πήραν των Κωνσταντινούπολη και διέλυσαν τη Βυζαντινή αυτο-
κρατορία, η Ήπειρος αποτέλεσε ελεύθερο Ελληνικό κράτος, το περί-
φημο Δεσποτάτο της Ηπείρου. Και είναι η ιστορική αυτή περίοδος μια 
από τις λαμπρότερες της χώρας. Ιστορία αγώνων εναντίον των ξένων 
κατακτητών, και Βενετσάνων και Φράγκων.

Στα 1431 οι Τούρκοι πήραν για πρώτη φορά τα Γιάννενα και ορι-
στικά την Ήπειρο στα 1449 και ολοκληρωτικά στα 1479, όταν όλες οι 
πε ριοχές, που αποτελούσαν το Δεσποτάτο, κατελήφθησαν από τους 
Τούρ κους. Τότε ανάμεσα στ’ άλλα και η Λευκάδα.

Ακολούθησαν χρόνια σκληρά κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Και στο 
διά στημα αυτό οι Ηπειρώτες ξεπέρασαν ίσως κάθε άλλο υπόδουλο 
στους Τούρκους τμήμα της Ελληνικής γης σε πατριωτισμό, εκδηλωμένο 
ποι κιλότροπα από τον ένοπλο ανειρήνευτο αγώνα κατά του δυνάστου 
και το πνευματικό φώτισμα του έθνους μέσω σχολείων, βιβλίων και δι-
δασκάλων, ως την αφειδώλευτη ατομική και οικονομική αρωγή σ’ έργα 
και σ’ ιδρύματα κοινής, Εθνικής ωφέλειας. Και η τελευταία τούτη η 
από βαθύτατο πατριωτικό αίσθημα κι αίσθημα αλληλεγγύης κι αγάπης 
προς τους ομοεθνείς προερχόμενη ευποιία αποτέλεσε παράδοση δια-
τηρημένη ως τα τελευταία ακόμη χρόνια. Μια παράδοση που οπωσδή-
ποτε δεν έχει το ταίρι της μέσα σ’ όλη την ιστορία μας. Ηπειρώτες 
στάθηκαν οι μεγαλύτεροι εθνικοί ευεργέτες.

Η προσφορά πάλι της Ηπείρου στην πνευματική αναγέννηση του 
Έθνους κατά τα χρόνια της σκλαβιάς υπήρξε ασύγκριτη μέσα σ’ όλη 
την Ελλάδα. Από τα Γιάννενα, σαν από φωτεινή εστία, εθνική εστία, 
εκπέμπονται διδάσκαλοι στα πέρατα της Ελληνικής γης και σχολές 
ιδρύονται από το Μέτσοβο και τα Τρίκαλα ως τη Λάρισα και τη Θεσ-
σαλονίκη κι ως την Αδριανούπολη και την Κωνσταντινούπολη. Ο διδά-
σκαλος του γένους Κούμας, Θεσσαλός αυτός, έλεγε πως στα Γιάννενα 
χρωστάει η Ελλάδα την αναγέννησιν της Παιδείας της. Κι ο ίδιος πάλι 
αναφέρει πως ο Γεώργιος Σγουρδής, διδάσκαλος στα Γιάννενα, διέδω-
σε διά των μαθημάτων του την Ελληνικήν γλώσσαν εις την πρότερον 
καταβεβαρβαρωμένην Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν. Άλλοι πάλιν διδάσκαλοι 
του γένους, ο Νεόφυτος Δούκας, με υπερηφάνεια έλεγε ότι «κατά τον 
18ον αιώνα όσοι ήταν Έλληνες συγγραφείς ήταν ή Γιαννιώτες ή μαθη-
ταί της σχολής των Ιωαννίνων».

Κι αληθινά τα Γιάννενα στάθηκαν πνευματικό κέντρο του έθνους στα 
μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Από τον καιρό ακόμα του Δεσποτά-
του της Ηπείρου ιδρύθηκε και λειτούργησε ως τα 1642 η περίφημη σχο-
λή των Φιλανθρωπηνών στο νησάκι της λίμνης. Στη σχολή αυτή συνδυά-
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ζεται ο Χριστιανισμός και ο Ελληνισμός. Στη μονή του Αγίου Νικολάου, 
μονή του Σπανού όπως τη λένε, κοντά στους ζωγραφισμένους αγίους φι-
γουράρουν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης κι ο Όμηρος κι ο Θουκυδίδης. 
Ο Επιφάνιος, Ηγούμενος στα 1647, Γιαννιώτης, ίδρυσε στην πατρίδα του 
σχολή μεγάλη και σχολή στην Αθήνα, και στα 1670 ο επίσης Γιαννιώ-
της Γκούμας ίδρυσε στα Γιάννενα ιεροσπουδαστήριο, τη Μεγάλη σχολή, 
όπου δίδαξαν οι περίφημοι διδάσκαλοι Ανθρακίτης και Μπαλάνος, ως 
το 1820, και πάλι ο Γιαννιώτης Μαρούτσης ανάλαβε τα έξοδα και προ-
στέθηκε στη σχολή έδρα κοσμικών Επιστημών με γλώσσα την ελληνική 
και τη λατινική. Είναι η περίφημος Μαρουντσαία σχολή, που άνοιξε 
νέους ορίζοντες στα παιδιά του δούλου γένους με δασκάλους σαν τον 
περίφημο Ευγένιο Βούλγαρη κι έγινε πνευματικό κέντρο όλης της Ελλά-
δος. Σ’ αυτήν κοντά σ’ άλλους δίδαξε και ο Ψαλίδας, ο πρώτος της νέας 
Ελλάδος από καθέδρας φιλόσοφος. Τούτη τη σχολή ενίσχυσε έπειτα ο 
ευεργέτης Καπλάνης και τ’ όνομά του πήρε έκτοτε η σχολή κι αναγνω-
ρισμένη κι απ’ το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ωνομάσθηκε Πα-
τριαρχική και αποτέλεσε σταθμό μεγάλο στην Παιδεία της χώρας μας.

Ο Γιαννιώτης ο Νικόλαος Γλυκύς ιδρύει στη Βενετία τυπογραφείο 
μεγάλο, όπου εκδίδονται έργα επιστημονικά και εκκλησιαστικά, εκατο-
ντάδες τον αριθμό, και που διατηρήθηκε ως το 1847. Όλα τα παλιότερα 
βιβλία των εκκλησιών μας είναι στα τυπογραφεία του Γλυκύ εκδομένα.

Και οι δωρεές ακολουθούν η μια την άλλη σε χρήματα και σε βιβλία 
που κάνουν να συγκροτηθούν και στα εκπαιδευτήρια και τις μονές 
πλούσιες βιβλιοθήκες. Τον ίδιο καιρό, γύρω στα 1760, αλωνίζει την 
Ήπειρο ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο κήρυκας αυτός του Ελληνισμού και της 
Χριστιανικής θρησκείας, και προσπαθεί να δυναμώση την αγάπη στην 
Παιδεία και ιδρύει σχολεία παντού, όπου περάσει.

Στα 1828 οι Ζωσιμάδες ίδρυσαν στα Γιάννενα τη Ζωσιμαία σχολή, 
που ήταν πνευματικό κέντρο σ’ όλο το 19ο αιώνα. Και Ριζάρειος σχολή 
στην Ήπειρο και Πασχάλειος και πλήθος άλλες, σχεδόν σε κάθε χωριό 
και σχολείο. Μήτε είναι δυνατόν ν’ αναφερθούν όλα, ακόμα και τα ση-
μαντικώτερα. Πάνω από 150 είναι οι λόγιοι Ηπειρώτες, που ανάμεσά 
τους πανελλήνια φήμη έχουν κι άλλοι κι ο Βηλαράς κι ο Γεννάδιος κι ο 
Δούκας κι ο Ψαλίδας κι ο Μπαλάνος.

Κρίνομε εθνικά απαραίτητο να επιμείνωμε λίγο στο ίδιο ζήτημα, για 
ν’ αναφέρωμε την ανεκτίμητη, την καταπληκτική μπορεί να πη κανείς, 
προσφορά στο έθνος των 6 αδελφών Ζωσιμάδων, που εγκατεστημένοι 
στο εξωτερικό, πάμπλουτοι έμποροι, διέθεσαν ποσά τεράστια για το 
Έθνος κι έμειναν οι 4 άγαμοι για να μπορούν να διαθέσουν την τερά-
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στια περιουσία τους για την πατρίδα, και τη διέθεσαν. Πατριωτισμός 
που δεν εξαντλείται σε κούφια λόγια. Εκδίδουν συγγράμματα παντοει-
δή, διατηρούν σχολές, συντηρούν μαθητές, συγκροτούν βιβλιοθήκες και 
συλλογές αρχαιοελληνικές για το Έθνος, προστατεύουν φτωχούς και 
φιλανθρωπικά ιδρύματα υποστηρίζουν. Στον Εθνικόν αγώνα του 1821 
πρόσφεραν αφειδώλευτα και δεν υπήρξε περίσταση για το Έθνος που 
να μη το συνέτρεξαν οικονομικά γερά. Έτσι γενικά που μιλούμε χωρίς 
να παραθέτωμε τα συγκεκριμένα γεγονότα, κιντυνεύει το πράγμα να 
γίνη απίστευτο, παίρνοντας το χρώμα μιας κοινής λογοκοπίας συνηθι-
σμένης. Είναι όμως μια από τις λίγες περιπτώσεις, η περίπτωση των 
Ζωσιμάδων, που η πραγματικότητα ξεπερνάει την τυπική υμνολογία. 
Σ’ όλα τούτα τα χρόνια μια ζωή Ελληνική καθαρά κι αδιάκοπα μυρμη-
γκιάζει στον τόπο τούτο, τόσο που η ανταύγειά του παλεύει τη ζοφερή, 
την άγρια μορφή και του Βεζύρη Αλή-πασά.

Από τ’ άλλο μέρος οι ένοπλοι αγώνες των Ηπειρωτών για την αποτί-
ναξη του τουρκικού ζυγού ήταν αδιάκοπη από τα πρώτα κιόλας χρόνια 
της τουρκικής κατακτήσεως και η προσφορά τους στον αγώνα ακέριου 
του Έθνους εξαιρετική. Τα πιο πολλά αρματολίκια που αναφέρονται, 
είναι ηπειρωτικά, του Μαλακάση και των Τζουμέρκων, και μερικές από 
τις πρώτες παλιότερες ευρύτερες προσπάθειες για την αποτίναξη του 
ζυγού συνδέονται με την Ήπειρο. Στα 1570 οι Ηπειρώτες βρίσκονται σε 
συνεννόηση με τους Βενετούς για μια κοινή δράση, με επανάσταση των 
Ηπειρωτών κι έξωθε επίθεση των Βενετσάνων. 

Στα 1611 μετά από συνεννόηση με τους ίδιους τους Βενετούς και 
σύμ φωνα με ένα ευρύτατο σχέδιο κοινής δράσης, που όμως δεν μπόρειε 
να εκτελεσθή, πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα η περίφημη επανά στα-
ση του Διονυσίου, επισκόπου Τρίκκης, του Σκυλόσοφου, όπως οι εχθροί 
του σκωπτικά τον αποκάλεσαν. Και πάλι στα 1684, όταν ο Μοροζίνης, 
ο Βενετσάνος ναύαρχος, πήρε την Πρέβεζα, ξεσηκώθηκε η Χιμάρα κι 
αποδύθηκε σε σκληρούς αγώνες. Αμέσως κατόπιν το Σούλι γίνεται αυ-
τόνομος περιοχή με σκληρούς αγώνες και περνάει έντονα στο προσκή-
νιο της Ελληνικής ιστορίας.

Στα 1732, και πάλι ύστερα από συνεννόηση με τους Βενετούς, είναι 
βλέπετε οι μόνοι χριστιανοί γειτόνοι στην Ήπειρο κατέχοντας τα Επτά-
νησα, επαναστάτησε το Μαργαρίτι και το Σούλι, που από δω και πέρα 
θάναι στην Ήπειρο το κέντρο των αγώνων εναντίον των δυναστών και 
ακρογωνιαίος λίθος, για ωρισμένο καιρό, στον αγώνα του 1821.

Στην Εθνική μας επιτυχή επανάσταση που μας έδωκε τη λευτεριά, η 
Ήπειρος δεν κατόρθωσε ν’ ακολουθήση την άλλη Ελλάδα με μια ευρύτε-
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ρη, γενική του τόπου επαναστατική δράση, εξ αιτίας της συγκεντρώσεως 
μεγάλων τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή αυτή για τον πόλεμο κατά 
του Αλή-πασά και γιατί η Ήπειρος ήταν γενικώτερο κέντρο συγκεντρώ-
σεως του τουρκικού στρατού, που προερχόταν από την Αλβανία ιδίως 
και ήταν βάση εξορμήσεως των στρατευμάτων αυτών κατά της Ελλάδος.

Ως τόσο η συμμετοχή του Σουλίου στον αγώνα του 1821 έδωκε τους 
μεγαλειωδέστερους ίσως τόνους στον άθλο εκείνο· όπου ηρωισμός και 
όπου θυσία, οι Σουλιώτες πρώτοι· και πρώτη μες τις πρώτες ηρωικές 
φυσιογνωμίες λάμπει του Μάρκου Μπότσαρη η μορφή κι ο Φώτος ο 
Τζαβέλας κι ο Κίτσος κι ο Φωτομάρας κι ο Νότης Μπότσαρης, ήρωες 
άλλοι που δεν έχουν μετρημό, και ηρωισμοί που δεν έχουν τέλος. Καλο-
μελέτητα χρόνια ηρωικά, που μας θερμαίνουν τη μνήμη, μας ανασταί-
νουν πάντα με την ανώτερη πνοή τους και μας φρεσκάρουν την ψυχή 
με τη βαθύτατη ηθική τους παρουσία. 

Όταν ύστερα από τον 8χρονο αγώνα ήρθε η λευτεριά σ’ ένα κομμά-
τι της Ελληνικής γης, η Ήπειρος καθώς κι άλλα της Ελληνικής γης, 
ιστο ρικά κομμάτια, έμειναν έξω από τον ελεύθερο χώρο και ξανάπεσε 
πά λι στη σκλαβιά, όχι φυσικά για να παραδοθή, παρά για να συνεχίση 
ασυμ βίβαστα τον αγώνα ως το τέλος, ως την ανάσταση, μολονότι όσο 
πήγαινε ο καιρός γινόταν πιο δύσκολες οι επαναστάσεις, και γι’ άλλους 
λόγους αλλά και κυρίως για λόγους διπλωματικούς. Στα 1853 η Ήπει-
ρος βρήκε την ευκαιρία (τον Ρωσσοτουρκικό πόλεμο) κι επαναστάτησε 
ξανά. Κι αν η επανάσταση αυτή, βοηθουμένη κι από το ελεύθερο Ελ-
ληνικό κράτος δεν πέτυχε, δεν ήταν παρά εξ αιτίας της ευρωπαϊκής 
διπλωματίας. Και πάλι στα 1877 ξαναπήρε η Ήπειρος τα όπλα και πάλι 
στα 1897, και πάλι όπως πάντα ξαναγύρισε η σκλαβιά.

Επί τέλους ήρθε το δοξασμένο 1912. Το έθνος συγκεντρωμένο, ενω-
μένο, εμψυχωμένο από ελευθερίας πνεύμα κάνει τη γενική του εξόρμη-
ση για την ολοκλήρωση της λευτεριάς της Ελληνικής γης. Αν η Επανά-
σταση του 1821 θεμελίωσε την ελευθερία της Ελλάδος, οι πόλεμοι του 
1912-1913 χωρίς να ολοκληρώσουν την ελευθερία της, πλάτυναν το 
χώρο της ελεύτερης Ελληνικής γης. Έτσι οι πόλεμοι τούτοι φαίνονται 
άμεσα και ουσιαστικά δεμένοι με το 1821 κι αποτελούν προέκτασή του 
και βήμα προς την ολοκλήρωση των σκοπών εκείνων.

Και τούτου του πολέμου, 1912-1913, έπαθλο ξεχωριστό, τίμιο μες 
στα τίμια στάθηκε η απελευθέρωση της Ηπείρου και των Ιωαννίνων 
από τον τουρκικό ζυγό ύστερα από 500 και πάνω χρόνια σκλαβιάς. 
Ένα πράμα σαν ψέμα.

Οι αγώνες για την Ήπειρο το 1912-1913 αποτελούν την κορυφή και 
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το επιστέγασμα εκείνης της μακρόχρονης αλυσίδας των αγώνων που 
ξεκινούν από τα χρόνια της πρώτης τουρκικής κατάκτησης. Έτσι άμα 
κοιτάξομε το ζήτημα, εκτιμούμε ίσως καλύτερα και το 1912 και το γε-
γονός της απελευθερώσεως. Ας σκεφθούμε μέσα στους αγώνες, που πέ-
ρασαν κάτω από τη σκλαβιά, πόσες χιλιάδες μάτια δεν ανοίχτηκαν μά-
ταια προς το όραμα μιας αυγής λεύτερης, πόσες χιλιάδες μάτια, τα ίδια 
μάτια, δεν έσβησαν πικραμένα και κουρασμένα από τη μάταιη προσμο-
νή. Πόσες καρδιές δε σκίρτησαν από την ελπίδα και γύρισαν πάλι στην 
απελπισία. Ας σκεφθούμε εκείνους που βρήκαν το θάνατο γυρεύοντας 
αυτή τη λευτεριά. Πεντακόσια χρόνια ένας λαός ζούσε αδιά κοπα με 
τον ανεκπλήρωτο πόθο να ζήση ελεύθερος. Αυτός ο λαός, ο ηπειρωτικός 
λαός, λευτερώθηκε στα 1913. Η σκλαβιά αγωνίστηκε σκληρά σ’ αυτόν 
τον τόπο της Ηπείρου για να υποχωρήση, και χρειάστηκε στα 1912 ο 
πιο σκληρός αγώνας να γίνη εδώ στην Ήπειρο.

Και είναι ονομαστοί και πάνε να περάσουν στα παραμύθια μας οι 
αγώνες γύρω από το Μπιζάνι, που έγινε κι αυτό ένας θρύλος, το βουνό 
και το φρούριο που έφραζε το δρόμο του Ελληνικού στρατού προς τα 
Γιάννενα. Εκεί από τα μέσα Νοεμβρίου του 1912 ως το Φεβρουάριο 
του 1913 έγιναν αγώνες πείσμονες και σκληροί, που κράτησαν μετέω-
ρη άλλο τόσο καιρό την ψυχή του ελληνικού λαού και φυσικά και την 
αγωνία του Ελληνικού κόσμου της Ηπείρου.

Να μερικά κομμάτια χαρακτηριστικά από μια περιγραφή των τε-
λευταίων ημερών του αγώνος, γραμμένα από μια Γαλλίδα, την κυρία 
Ντυσάπ, που είναι πιο γνωστή με το ψευδώνυμο G. Chandeplenre, που 
παρακολουθούσε σα δημοσιογράφος τον αγώνα.

«Δεν ακούονταν σχεδόν καθόλου κανονιοβολισμοί [...] μόνον πυροβο-
λισμοί, πυροβολισμοί άγριοι, τρομεροί των πυροβόλων όπλων, εν μέσω 
των οποίων νομίζει τις, ότι διακρίνει τον ήχον των συγκρινομένων αγχε-
μάχων όπλων»· αλλού: «παντού οι οβίδες πίπτουν ως χάλαζα. Φοβεροί 
κεραυνοί κανονιοβολισμών. Εκ της πεδιάδος πέραν του Δρίσκου μας έρ-
χεται παρατεταμένος ήχος των πυροβολισμών. Εκ του αντιθέτου μέρους, 
όπισθεν της Δωδώνης και της Μανωλιάσας, έρχεται ο αυτός χαρακτηρι-
στικός ήχος μάχης πεζικού, αλλ’ εντονώτερος και εις τον οποίον ενώνεται 
από καιρού εις καιρόν ο φοβερός, καταθλιπτικός και ανεξάλειπτος διά 
τον ακούοντα αυτόν ταχύς ήχος των μυδραλιοβόλων». Και σ’ άλλο ση-
μείο δίνει μια σύντομη εικόνα καλή της φριχτής σώμα προς σώμα πάλης: 
«αληθώς δε μπορεί να χωρέση ο νους μου αυτόν τον καταχθόνιον θόρυ-
βον, που έδινε την εντύπωσιν ότι εμάχοντο θηριωδώς σώμα προς σώμα».

Παρακολουθώντας από κοντά την αγωνία του Ελληνικού λαού της 
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Ηπείρου και ιδιαίτερα των Γιαννιωτών, γράφει: «πολύς κόσμος είναι εις 
τας οδούς. Σχετική εξέγερσις. Πυρετός αναμονής τον οποίο δεν μπορούν 
να σταματήσουν». Κι οι ίδιοι οι Τούρκοι εκάμφθησαν. Το μέγα ερώτημα 
είναι τι θα γίνη: «θα εξακολουθήση η αντίστασις των Τούρκων; Θα πολε-
μήσουν στον κάμπο, μέσα στα σπίτια, στους δρόμους των Ιωαννίνων;» [...] 
«Η νύχτα διήλθεν αγωνιώδης. Ήτο πιθανόν να πυρπολήσουν την πόλιν. 
Όλα πρέπει να τα φοβήται κανείς! Α! Πόσο άργησε νάρθη η μέρα [...]».

Να και μια εικόνα της νυχτερινής καταστάσεως στα Γιάννενα κατά 
τη διάρκεια των 5 μηνών των αγώνων αυτών: «Και πάλιν στρατιώτες 
προ ημών, όπισθεν ημών, πλαγίως, σκοτεινές ορθούνται, γλιστρούν. Το 
σιωπηλόν πλήθος του μας περικλείει πανταχόθεν. Και είναι παράδοξον, 
τρομακτικόν το άθροισμα αυτό, το άφωνον εις τας σκοτεινάς οδούς, τας 
οποίας από της ενάρξεως της πολιορκίας από πέντε ήδη μηνών εσυ-
νηθίσαμεν να βλέπωμεν ερήμους χωρίς κίνησιν, ως οδούς ακατοικήτου 
πόλεως, μόλις αρχίσει η νύχτα».

Kαι δεν ήταν μόνο η αντίσταση των Τούρκων, το φυσικό οχυρό έδα-
φος και τα τεχνητά οχυρά, που ρίχνανε το σκληρό τους βάρος για να 
κόψουν την ορμή του Ελληνικού στρατού, ήταν και οι δυσμενείς, σκλη-
ρές κι αυτές αφάνταστα, καιρικές συνθήκες που σύντρεχαν. «Όλος ο 
τόπος ήταν κάτασπρος. Η Ολίτσικα είχε πνιγή στο χιόνι. Τα βουνά της 
Αετορράχης, της Μανωλιάσας και της Τσούκας είχανε μισό μέτρο στοι-
βαγμένο χιόνι. Το τρομερό Μπιζάνι φαινόταν σαν ένα πελώριο αυγό 
μέσα στον κάμπο, που ήταν κι αυτός κάτασπρος σαν πιάτο. Το μάτι 
δεν έβλεπε τίποτ’ άλλο από ένα κάτασπρο απέραντο σεντόνι απλωμένο 
προσεχτικά, και το ανθρώπινο αυτί δεν έπιανε ούτε ένα θόρυβο, ούτε 
ένα ψίθυρο από πουθενά. Μια απέραντη σιωπή στην έκταση εκείνη, 
που βάραινε καταθλιπτική στην ψυχή μ’ ένα φόβο μυστηριώδη και φο-
βερό». Αυτά γράφει κάπου ένας στρατιώτης τότε της Μανωλιάσας, ο 
Β. Γκορτζής, κατόπιν Γενικός Διοικητής Ηπείρου.

Ας μας συγχωρεθή η παράθεση των κομματιών αυτών· γραμμένα 
αυ τά από αυτόπτες μάς φέρνουν κοντά στα γεγονότα καλύτερα από 
κεί να που θα μπορούσαμε να γράψωμε εμείς σήμερα, γιατί είναι μια 
ζωή που βρίσκει την έκφρασή της σ’ αυτά τα γραφτά, κι όχι μια σκέψη.

Ως τόσο η ορμή των Ελλήνων έκαμψε τη λυσσασμένη άμυνα του 
εχθρού, που παρέλυσε και ξεθηλιάστηκε. Ο Εσσάτ Πασάς, ο στρατηγός 
Διοικητής του Τουρκικού στρατού, ζητεί να παραδοθή. Και η παράδοσή 
του έγινε αποδεκτή άνευ όρων.

Η Ήπειρος είναι λεύτερη. «Αυγή νέα μεταξύ όλων, αυτή η αυγή, αυγή 
ιστορική. Η πόλις η οποία από πέντε ήδη αιώνων διετέλει υπό γενικήν 
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κατάθλιψιν, η πόλις που εκοιμήθη Τουρκική και Οθωμανική, εξύπνησεν 
Ελληνική και Χριστιανική. Από της πρωΐας ο στρατηγός Σούτσος με 
πρωτοπορίαν του Ελληνικού στρατού, η οποία εστάθμευεν χθες το βράδυ 
εις τον Άγιον Ιωάννην, ήλθε διά να καταλάβη τα Ιωάννινα. Ο Έλλην Διά-
δοχος, ο Κωνσταντίνος, παρήγγειλεν εις τον Εσσάτ ότι η πόλις έπρεπε να 
παραδοθή άνευ όρων». Και έγινε. Η Ήπειρος είναι λεύτερη. 

Τότε ηκούσθη η απερίγραπτος φωνή της απελευθερώσεως, ο ίλιγγος 
του ενθουσιασμού, μια χαρά αφελής, χαρά ολότελα νέα. Είδον αυτήν 
την χαράν εις τον δρόμον, ενώ λαμπρότης ασύγκριτος μετεμόρφωνε τα 
πράγματα, ενώ η ατμόσφαιρα ήτο χλιαρά, σχεδόν θερμή, ως εάν η άνοι-
ξη εισήλθε εις την πόλιν με τον απελευτερωτή στρατόν [...] όλοι έκλαιον, 
εγελούσαν, ενηγγαλίζοντο αλλήλους, οι νέοι και οι γέροι, οι πλούσιοι 
και οι πτωχοί. Τρελλοί με λυγμούς εις την φωνήν, με μανία ή με έκστα-
σιν εφώναζαν: «Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός, Ζήτω ο Διά-
δοχος Κωνσταντίνος!». «Ο χαιρετισμός που μου απηύθυναν ήτο “Χρι-
στός Ανέστη! Χριστός ανέστη!”», είναι λόγια της ίδιας συγγραφέως.

Και γράφει πάλι η ίδια συγγραφεύς, που αναφέρει: «Η είσοδος του 
Διαδόχου εις τα Ιωάννινα υπήρξε κάτι μέγα και απροσδόκητο. Όταν 
ήρχισαν οι πυροβολισμοί, οι οποίοι ανήγγελλον την είσοδον του Διαδό-
χου, ρίγος διακατείχε το πλήθος: τι πλήθος! Κεφαλές κινούμενες κατά 
εκατοντάδες, κατά χιλιάδες, επί των εξωστών, επί των παραθύρων, η 
κυανόλευκος ανοίγει τα φτερά της. Μου εδόθη η ευκαιρία να πιστέψω 
γρήγορα ότι τα Ιωάννινα δεν κατόρθωσε να υποτάξη η δουλεία των 
πέντε αιώνων, και ότι τίποτε δεν ηδυνήθη να καταπνίξη ούτε τη θλίψη 
τους, ούτε τις ελπίδες τους και εθαύμασα το θαύμα, πολύτιμον αυτό 
φυτό του εθνικού αισθήματος, το οποίον δεν έπαυσε ποτέ ν’ ανθίζη επί 
του ξηρού εδάφους της Ελλάδος».

Η σημασία της απελευθερώσεως της Ηπείρου γίνεται ως ένα σημείο 
έκδηλα νοητή από τη θέση του τμήματος αυτού της χώρας μας, τη γεω-
γραφική, ιστορική, ηθική και πνευματική, μέσα στο γεωγραφικό, ψυχολο-
γικό, ιστορικό και πνευματικό Ελληνικό χώρο. Από τα παμπάλαια χρόνια 
ως τις μέρες μας ο χώρος της Ηπείρου ήταν και είναι πάντα Ελληνικός, 
η ψυχή της Ηπείρου στάθηκεν έκδηλα Ελληνική, η ιστορία της Ηπείρου 
είναι ένα τμήμα της όλης Ελληνικής ιστορίας. Έρχονται μάλιστα στιγμές, 
εποχές, που η ιστορία της Ηπείρου κρατεί κεντρική θέση μέσα σ’ όλη την 
ιστορία της πατρίδος μας, ή η ιστορία της Ηπείρου είναι η ιστορία της 
πατρίδος μας στα παμπάλαια χρόνια, στα χρόνια του Πύρρου, στα χρό-
νια του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Οι πρώτοι Έλληνες ήταν στην Ήπειρο. 
Το ίδιο τ’ όνομα της Ελλάδος ξεκίνησε από την ίδια περιοχή.
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Η απελευθέρωση της Ηπείρου στα 1912-1913 αποτέλεσε ένα βήμα 
σημαντικό στην πορεία των Ελλήνων για την ολοκλήρωση της ελευθερί-
ας της πατρικής μας γης.
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6

Έκθεση του γενικού επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως 
της ΙΔ΄ Περιφερείας, Θεοδώρου Π. Μάλλιου, 

για τον Π. Γ. Ροντογιάννη, 21.2.1949

ΙΒ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΎ  ΓΎΜΝΑΣΙΟΝ ΛΕΎΚΑΔΟΣ
β/θμίου φιλολόγου    ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1948-49

ΒΑΘΜΟΣ ΎΠΗΡΕΣΙΑΣ: Εισηγητής – ΕΙΔΟΣ ΠΤΎΧΙΟΎ, ΒΑΘΜΟΣ, ΕΤΟΣ 
ΛΗΨΕΩΣ: Φιλολογίας, λίαν καλώς, 1934 – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΞΕΝΑΙ 
ΓΛΩΣΣΑΙ: —, XΡONOΣ YΠHΡEΣIAΣ EN M.E. μέχρι 28.2.1949: έτη 9, μή-
νες 4, ΕΝ ΤΩ ΑΎΤΩ ΒΑΘΜΩ: έτη 5, μήνες 9, ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΟΎ ΤΟΠΟ-
ΘΕΤΗΣΕΩΣ: 53212/15.11.1945 Ύπ. Παιδείας, ΠΑΤΡΙΣ & ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗ-
ΣΕΩΣ: Λευκάς, 1911, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: έγγαμος μετά δύο 
τέκνων, ΎΓΙΕΙΝΗ: καλή, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ: αγύμναστος κλά(σεως) 1911.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ: 21 Φεβρουαρίου 1949

Τον καθηγητήν κ. Ροντογιάννην παρηκολούθησα διδάξαντα Αρχαία Ελ-
ληνικά εις την ΣΤ΄ οκταταξίου. Μαθητής ανέγνωσε το δεδιδαγμένο εκ 
του Α΄ Ολυνθιακού, §21-23, δεύτερος ηρμήνευσε και τρίτος απέδωκε 
την έννοιαν. Ο δ[ιδάσκων] ηρώτησε πώς συνδέεται το τμήμα τούτο με 
τα προηγούμενα και οι μαθηταί απήντησαν καλώς. Εις ετέραν ερώτη-
σιν «πού στηρίζει την άποψίν του ο Δημοσθένης», απήντησαν «εις την 
αστάθει αν των συμμάχων του Φιλίππου». Εξήχθη περίληψις και είτα 
μαθητής ανέγνωσε το τμήμα. Ακολούθως ο δ[ιδάσκων] ανέγνωσε την 
§23 και εζήτησε την ακατέργαστον απόδοσιν της εννοίας. Είτα μαθητής 
ανέγνωσε το α΄ κώλον, ευρέθησαν αι άγνωστοι λέξεις και εγράφησαν 
και ηρμηνεύθη. Ομοίως ειργάσθη εις τα υπόλοιπα κώλα. Ο δ[ιδάσκων] 
επέστησε την προσοχήν των μαθητών επί του «ευ πράττειν» & «κακώς 
φρονείν», μεθ’ ό εγένετο ερμηνεία του τμήματος και τοιαύτη του όλου. Ο 
δ[ιδάσκων] ηρώτησε περί Παιόνων και Ιλλυριών και οι μαθηταί απήντη-
σαν καλώς. Δ[ιδάσκων]: πώς συνδέεται η α΄ περίοδος λογικώς με τα προ-
ηγούμενα; M[αθηταί]: η περίοδος αυτή είναι σαν συνέχεια και προσθήκη 
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εις το προηγούμενον, διότι θέλουν να είναι ελεύθεροι και αυτόνομοι και 
είναι ασυνήθιστοι να είναι δούλοι. Δ[ιδάσκων]: και γαρ αήθεις...: τίνος 
είναι η γνώμη; Μ[αθηταί]: των ανθρώπων. Δ[ιδάσκων]: τι κάνει τώρα ο 
Δημοσθένης; Μ[αθηταί]: για να στηρίξη την γνώμην αυτήν, προσθέτει και 
την ιδικήν του «μα Δία, ουδέν άπιστον ίσως... το γαρ ευ πράττε...». Είτα 
ηρμηνεύθη καλώς το τμήμα και απεδόθη η έννοια. Δ[ιδάσκων]: τι προσθέ-
τει εις τα προηγούμενα επιχειρήματά του ο Δημοσθένης; Μ[αθηταί]: ότι 
οι υποτεταγμένοι εις τον Φίλιππον περιμένουν ευκαιρίαν να επαναστα-
τήσουν και θα επαναστατήσουν, διότι ο Φ[ίλιππος] είναι υβριστής κλπ. 
Ηρμήνευσεν ο δ[ιδάσκων] το νέον και η διδασκαλία έληξεν. Ο δ[ιδάσκων] 
κύριος της τάξεως επέτυχε την είσδυσιν των μαθητών εις το νόημα και 
την εκ ταύτης λογικήν ακολουθίαν των διανοημάτων του ρήτορος.

Τον αυτόν καθηγητήν παρηκολούθησα εις την Ιστορίαν της Η΄. Δύο 
μαθηταί προ της έδρας απέδωκαν το δεδιδαγμένον «επέμβασις Μεχμέτ 
Αλή, ο νέος κίνδυνος, καταστροφή των Ψαρρών», μεθ’ ό προσεφέρθη το 
νέον, «κατορθώματα του ελληνικού στόλου – “Μιαούλης”». Η προσφορά 
εγένετο διά της διηγηματικής μορφής εναλλασσομένης με την διαλογικήν 
διά την ενεργόν συμμετοχήν των μαθητών. Εχρησιμοποιήθη χάρτης αιτιο-
λογηθείσης πάσης κινήσεως των στόλων Ελληνικού και Τουρκοαιγυπτια-
κού. Εξήρθη λίαν ευστόχως η φυσιογνωμία του Μιαούλη, όστις «διά της 
υπερόχου συμβολής του ήγγισε την ευγνωμοσύνην του Έθνους». Οι μα-
θηταί παρηκολούθησαν συνειδητώς την ωραίαν προσφοράν. Δι’ ολίγων 
ερωτήσεων επετεύχθη η απόδοσις του νέου, εξήρθησαν τα αποτελέσματα 
της επιτυχίας του Ελληνικού Στόλου εν συνδυασμώ προς τα κατά ξηράν 
γεγονότα και η διδασκαλία έληξεν. Το μάθημα υπήρξε λίαν ωφέλιμον.

Ο κ. Ροντογιάννης είναι τακτικός εις το καθήκον του, εργατικός και 
μελετηρός. Έχει καλήν βιβλιοθήκην και πολλά καλά βοηθήματα. Είναι 
στοιχείον χρήσιμον και εξελίξιμον. Εργάζεται και έχει πολλάς επιστη-
μονικάς εργασίας προς έκδοσιν.

Γενικώτερον παρουσιάζεται:

Eπιστημονικώς: ΙΚΑΝΟΣ, Διδακτικώς: IKANOΣ, Διοικητικώς: ΛΙΑΝ 
ΔΕΞΙΟΣ, Από ευσυνειδησίας: ΛΙΑΝ ΕΎΣΎΝΕΙΔΗΤΟΣ, Ως προς συμπε-
ριφοράν: ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ, Ως προς εσω-εξωσχολ. δράσιν: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ.

Εν Ι(ερά) π(όλει) Μεσολογγίου 2 Μαρτίου 1949
Ο Γενικός Επιθεωρητής ΙΔ΄ Περιφερείας

(υπογραφή)
Θ. Π. ΜΑΛΛΙΟΣ
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Α΄ αττική περιοδος
Στο μεικτο Γυμναςιο Χαλανδριου (1956-1961)

7

Έκθεση του γενικού επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως 
της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας, Ιωάννου Κ. Σταματέλου, 

για τον Π. Γ. Ροντογιάννη, 9.6.1957

Βασίλειον της Ελλάδος
Γενική Επιθεώρησις   Γυμνάσιον εν Χαλανδρίω
Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως  Σχολικόν έτος 1956-57
Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
Του ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΎ

Φιλολόγου, Βοηθού Γυμνασιάρχου Γυμνασίου Αιγάλεω και υπηρετούν-
τος κατ’ απόσπασιν εις Γυμνάσιον Χαλανδρίου.

1. Ονοματεπώνυμον και όνομα πατρός  Παναγιώτης Ροντογιάννης του Γεωργίου
2. Βαθμός     Βοηθός Γυμνασιάρχου
3. Είδος πτυχίου, έτος λήψεως και βαθμός  Φιλολογίας 1934 «Λίαν Καλώς»
4. Ειδικά άλλα προσόντα    —
5. Μετεκπαίδευσις    —
6. Ξέναι γλώσσαι    Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική [συμπληρώνει 
      ιδιοχείρως ο Π. Γ. Ροντογιάννης: μετρίως]
7. Τόπος και έτος γεννήσεως   Λευκάς 1911
8. Έτη υπηρεσίας εν τη Μ.Ε. 
 μέχρι 30.5.1957:    Έτη 17, Μήνες 8, Ημέραι —
9. Έτη υπηρεσίας εν τω τελευταίω βαθμώ 
 μέχρι 30.5.1957:    Έτη —, Μήνες 5, Ημέραι —
10. Χρόνος άλλης πολιτικής υπηρεσίας  —
11. Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας  
 και βαθμός εν τω στρατώ   Οπλίτης Κλ. 1932
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12. Ύγιεινή κατάστασις     Καλή
13. Οικογενειακή κατάστασις    Έγγαμος μετά 2 τέκνων
14. Ηθικαί αμοιβαί    —
15. Ποιναί      —
16. Πού υπηρέρει πρότερον    Γυμνάσιον Λευκάδος
17. Από πότε υπηρετεί εν τω ανωτέρω σχολείω  20.9.1956
18. Χρόνος επιθεωρήσεως    2.5.1957 και 3.6.1957
19. Χρόνος προγενεστέρας επιθεωρήσεως  —

 
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

Ηθικαί αμοιβαί: 
1.  Δίπλωμα Τιμής του Σ[εβαστ]ού Ύπουργείου Εμπορίου, 30.10. 1951. 
2.  Ευχαριστήρια Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδος, 1425/18.6.1952. 
3.  Συγχαρητήρια του Σ[εβαστ]ού Ύπουργείου Εθνικής Παιδείας, 

79639/1312/30.9.1953. 
4.  Ευχαριστεία της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών εν Βερολίνω, 

του τμήματος Ελληνικών Επιγραφών, δι’ επιστολής του Γραμ-
ματέως αυτού καθηγητού Klaffenbach, 16.3.1954. 

5.  Συγχαρητήριον έγγραφον Δημάρχου Λευκάδος, 968/26.4.1955. 
6.  Πρότασις του Νομάρχου Λευκάδος προς το Σ[εβαστ]όν Ύπουρ-

γείον Παιδείας, όπως απονεμηθή Έπαινος εις τον καθηγητήν 
Παν. Ροντογιάννην Εμπ(ιστευτικόν) 186/12.5.1956. 

7.  Ευαρέσκεια του Σ/μιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος-Ιθάκης, 
ως Προέδρου της Εφορείας Δημοσίας Βιβλιοθήκης Λευκάδος και 
Αρχιερατική ευαρέσκεια του αυτού Σ/μιωτάτου Μητροπολίτου, 
18/1.9.1956.

Έκθεσις Επιθεωρήσεως
2 Μαΐου 1957, ώρα 7-8

Τάξις ΣΤ΄ παρόντες

Ιστορία: Προσέφερεν εκ του σχολικού βιβλίου και εκ του 8ου Κεφα-
λαίου τα αφορώντα εις την τέχνην της Βας περιόδου (641-1204).

Προ της προσφοράς και αφού μαθητής καθώρισε το υπό αφήγησιν 
μάθημα, υπεβάλομεν ερωτήσεις εις την τάξιν σχετικάς με την Ιστορίαν 
του Πολιτισμού και της Τέχνης, τι είναι πολιτισμός, ποία τα στοιχεία του 
πολιτισμού, πώς χωρίζονται και ποίαι αι καλαί Τέχναι. Μετά ταύτα ο 
καθηγητής εζήτησε παρά της τάξεως να κατονομάση ίδρυμά τι βυζαντι-
νόν, εάν είδεν εν τη Αττική. Εκ των πολλών προθυμοποιηθέντων μαθητών 
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ερωτηθείς είς κατωνόμασε τους ναούς Αγίους Θεοδώρους, Καπνικαρέαν 
και Καισαριανήν. Έτερος ανέφερεν την Ρωσσικήν εκκλησίαν και άλλοι 
άλλους ναούς. Ο καθηγητής ίνα κατατοπισθώσιν οι αγνοούντες των μα-
θητών υπέβαλεν εις την τάξιν σχετικάς ερωτήσεις περί της ακριβούς 
θέσεως των ανωτέρω ναών. Κατόπιν ηρώτησε την τάξιν περί του χαρα-
κτηριστικού γνωρίσματος της Βυζαντινής εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονι-
κής. Μετά την δοθείσαν ορθήν απάντησιν έδειξεν εις τους μαθητάς δύο 
εικόνας των Εκκλησιών «Καισαριανής» και «Καπνικαρέας» και εδίδα-
ξεν εις αυτούς ότι οι 3 πρώτοι εκ των αναφερθέντων ναών ανηγέρθησαν 
κατά την υπό εξέτασιν περίοδον και δη κατά τον 11ον και 12ον αιώνα. 
Κατόπιν αφού έδειξεν εις τους μαθητάς το ακριβέστερον σχήμα των 
αυτών ναών καθώρισε τον τύπον των, «σταυροειδείς», και ετόνισεν ότι 
ο τύπος ούτος είναι δημιούργημα της εξεταζομένης περιόδου και ότι συ-
νέχισε να είναι και ο κύριος τύπος των ναών και της επομένης περιόδου 
της Τουρκοκρατίας και ότι εξακολουθεί μέχρι σήμερον.

Εδίδαξε κατόπιν τον τύπον του Οκταγωνικού ναού, ως νέον τύπον 
ναού της αυτής περιόδου, της υπό εξέτασιν, επιδείξας εις τους μαθη-
τάς σχετικάς φωτογραφίας της μονής του Δαφνίου και της του Οσίου 
Λουκά εν Λεβαδεία, και καθώρισε τον αιώνα της κατασκευής του. Εν 
συνεχεία αφού παρουσίασεν εις τους μαθητάς και εικόνα των Χαλκέων 
εν Θεσσαλονίκη, ωμίλησε και περί του αναπτυχθέντος κατά την αυτήν 
περίοδον αρχιτεκτονικού εν Θεσσαλονίκη τύπου. Πρόσφερε κατόπιν δι’ 
επιδείξεως εικόνων εκ της μονής Δαφνίου και Οσίου Λουκά τα περί 
ζωγραφικής της περιόδου ταύτης και τους εικονογραφικούς τύπους.

Μετά την λήξιν της προσφοράς εζητήσαμεν παρά της τάξεως την 
συγκέντρωσιν του προσφερθέντος νέου διά καταλλήλου ερωτήσεως.

3 Ιουνίου 1957 ώρα 11-1
Τάξις Ζ΄1 παρόντες 46

Αρχαία: Ιφιγένεια εν Ταύροις. Είχε προς εξέτασιν τους στίχους 1327-
1338. Εκάλεσε δύο μαθητάς παρά τον πίνακα. Ανέγνωσαν κατ’ ήθος 
και λογικής την ενότητα και την ερμήνευσαν. Εγένετο διόρθωσις ενός 
ερμηνευτικού σφάλματος διά συντακτικής αναλύσεως του στίχου, τη 
συνεργασία της τάξεως και του καθηγητού. Ανέπτυξεν ο είς των εξε-
ταζομένων το περιεχόμενον εν συνδυασμώ με τα προηγούμενα. Επη-
κολούθησε λογική εμβάθυνσις της ενότητος εις ην μετέσχεν η τάξις και 
καθωρίσθη ο λόγος από απόψεως οικονομίας δι’ ον ο ποιητής παρου-
σιάζει τον άγγελον περιγράφοντα την δραπέτευσιν του Ορέστου κ.λ.π. 
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και δεν εκθέτει τα ληφθέντα μέτρα της διώξεως των φυγάδων. Προσέ-
φερεν εν συνεχεία τους στίχους 1349-1355. Εκάλεσε μαθητήν παρά τον 
πίνακα, ο οποίος ενέγνωσεν την ενότητα η δε τάξις διώρθωσε σφάλμα-
τα αναγνώσεως. Εγένετο κατόπιν η προσφορά τμηματικώς. Εκάστου 
τμήματος εγένετο ανάλυσις συντακτική λεπτομερής και λεκτική επε-
ξεργασία. Εις την εργασίαν ταύτην μετείχε και η τάξις ενεργώς. Ηρμη-
νεύθη η όλη ενότης, εξήρθησαν τα κύρια νοήματα με λογικήν ανάλυσιν 
και εχαρακτηρίσθησαν αι περιγραφόμεναι εικόνες. Παρατηρήσεις: Ο 
καθηγητής μετετέθη πέρυσιν εκ της επαρχίας. Διδάσκει εις τόνον ζω-
ηρόν και κανονικόν ρυθμόν, και εν ατμοσφαίρα οικειότητος, την οποία 
δημιουργεί η προς τους μαθητάς ευγενής συμπεριφορά και γενικώς η 
προσωπικότης του. Η διδασκαλία του είναι λίαν επιμελημένη και έχει 
διδακτικόν παλμόν και βάθος. Κατ’ αυτήν διά του τόνου της φωνής 
εξαίρεται η σπουδαιότης της υποβαλλομένης απορίας ή ερωτήσεως ή 
το νέον. Είναι λίαν εγκρατής της επιστήμης του και παρακολουθεί ταύ-
την ανελλιπώς. Τα κείμενα διδάσκονται μετ’ εμβριθείας, η δε ιστορία 
εκ περιουσίας, ιδίως δε τα περί τέχνης, εις ην έχει ασχοληθή, ερευνήσας 
πάσας τας εν τη ιδιαιτέρα του πατρίδα εκκλησίας και έχων ανέκδοτον 
δίτομον Ιστορίαν της τέχνης από του 15ου αιώνος. Έχει ανεκδότους και 
πολλάς ιστορικάς μελέτας, αναφερομένας εις την ιστορίαν της Λευκά-
δος, εις την παιδείαν, εις την εκκλησίαν, εις τους σεισμούς. Προς τούτοις 
λογοτεχνικήν μετάφρασιν του Κρίτωνος, της Απολογίας του Σωκράτους 
και έμμετρον του Προμηθέως Δεσμώτου του Αισχύλου. Κατά την εν 
Λευκάδι υπηρεσίαν του υπήρξεν ο ιδρυτής φιλολογικομουσικού Σωμα-
τείου, του «Ορφέως», και πνευματικής κινήσεως αξιολόγου, δους υπέρ 
τας δέκα διαλέξεις με θέματα φιλολογικά και τέχνης. Κατήρτισε και 
διηύθυνεν επί έτη την δημοσίαν Βιβλιοθήκην Λευκάδος. Έχει διά την 
καθόλου εξωσχολικήν του δράσιν τύχει συγχαρητηρίων διαφόρων Αρ-
χών και υπό του Νομάρχου εγένετο πρότασις εις το Σ[εβαστ]όν Ύπουρ-
γείον Παιδείας όπως απονεμηθή αυτώ έπαινος. Η διδασκαλία του είναι 
λίαν αποδοτική. Επιβάλλεται ακόπως διά της προσωπικότητός του εις 
την τάξιν, είναι λίαν εργατικός και αξιοπρεπής. Διακρίνεται διά το ήθος 
του και υπό των συναδέλφων του αγαπάται ιδιαιτέρως.

Χαρακτηρισμός:

Επιστημονικώς:  τείνει προς την αρτιότητα (4,75).
Διδακτικώς:   προσεγγίζει την αρτιότητα (4,75).
Διοικητικώς:  λίαν δεξιός (5,0).
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Ευσυνειδησία:   λίαν ευσυνείδητος (5,0).
Αξιοπρέπεια:   εξαίρετος (5,0).
Δράσις:    επωφελής

(Σύνολο βαθμολογίας: 24,50)

Εν Αθήναις τη 9η Ιουνίου 1957
Ο Γενικός Επιθεωρητής Μ.Ε.

Α΄ Περιφερείας
(υπογραφή)

Ιωάννης Κ. Σταματέλος
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8

Άρθρο του Π. Γ. Ροντογιάννη στην εφημ. Λευκαδίτικες Σελίδες 
(φ. 17, Λευκάδα, Οκτώβριος 1962), με τίτλο «Πέτρος Βρυώνης»

Η ΕΠΙΦΎΛΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΎΩΝΗΣ
Του κ. ΠΑΝΟΎ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ – Γυμνασιάρχου

Όταν πριν από δέκα χρόνια έγραφα την Ιστορία της Παιδείας στη 
Λευκάδα από το 1700 ως το 1900, σχεδίαζα να προσθέσω κι έναν 
τρίτο τόμο με τις βιογραφίες όλων των λογίων και «ελασσόνων» Ποι-
ητών και των διακεκριμένων πνευματικών ανθρώπων της Λευκάδας.

Δυστυχώς τούτη η προσπάθεια δεν έγινε βολετό να ολοκληρωθή, 
γιατί δεν ήταν μικρή δουλειά, όπως ίσως θα νόμιζε κανείς. Γιατί η σύ-
ναξη του υλικού, που έπρεπε να γινόνταν «με το βελόνι» χρειαζόταν 
κόπο πολύ και προ πάντων χρόνο, που δε διέθετα, καθώς κι’ άλλες 
δουλειές που έκανα στο μεταξύ, κι’ άλλες πολλών λογιών υποχρεώ-
σεις με βάραιναν. 

Ως τόσο μερικές βιογραφίες πήραν κάποια μορφή και μ’ ένα ακό-
μα δούλεμα σιγά-σιγά θάναι πλήρεις. Γι’ άλλες πάλι υπάρχει συγκε-
ντρωμένο υλικό και... χρόνια νάχωμε.

Ο ευγενικός Διευθυντής των «Λευκαδίτικων Σελίδων» μου έκαμε 
την τιμή να μου ζητήση μια συνεργασία για το καλό έντυπο του «Ορ-
φέα». Του δίνω ευχαρίστως ό,τι έχω γράψει για τον παλιό Λευκαδίτη 
Γυμνασιάρχη και βοτανολόγο Πέτρο Βρυώνη και παρακαλώ όποιον 
ξέρει για τον άνδρα κάτι ακόμα να μου το στείλη να συμπληρώσω τη 
βιογραφία και θα τον ευχαριστώ.

Ξαίρω πως παρόμοιες εργασίες δεν πρέπει να δημοσιεύωνται σ’ 
εφημερίδες και περιοδικά όχι ειδικά, γιατί χάνονται για την επιστήμη. 
Δυστυχώς φοβάμαι πως μέσα από τα συρτάρια μου κιντυνεύουν να 
χαθούν ευκολώτερα. Γι’ αυτό αν μπορέσω και ο φίλος Διευθυντής δεν 
έχει αντίρρηση θα δημοσιέψω εδώ συνέχεια κι’ όσα άλλα βιογραφικά 
έχω τελειωμένα για τον ένα ή τον άλλο λιγώτερο ή περισσότερο γνω-
στό άνθρωπο των γραμμάτων. 
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Ο Πέτρος Βρυώνης ήταν ένας από τους καλύτερους εκπαιδευτικούς 
της Μ. Παιδείας, που δίδαξαν στην Λευκάδα. Ήταν φιλόλογος, αλλά έχο-
ντας ιδιαίτερη κλίση στη φυτολογία εργάστηκε περισσότερο αποδοτικά 
στη βοτανική και μ’ αυτή την επιστήμη σύνδεσε περισσότερο τ’ όνομά του.

Ήταν άνθρωπος σεμνός και ηθικώτατος και δάσκαλος αγαθός. Γι’ 
αυτό και δεν έχει ξεχαστή ακόμα ολότελα στην πατρίδα του παρ’ ότι 
έχουν περάσει περίπου 70 χρόνια αφ’ ότου εγκατέλειψε την Λευκάδα 
και ίσως και τη ζωή.

Γεννήθηκε στην πόλη της Λευκάδας το 1822 και ήταν γιος γεωργού. 
Από τα παιδικά του χρόνια φαίνεται πως τον συνώδευε η φτώχεια. 
Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό.1 Αργότερα 
στα 1838-1839 ήταν μαθητής του Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος,2 
όπου συνέχεια τον συναντάμε ως το 1841. Δέκα χρονών τότε παρακο-
λουθεί το Δ΄ έτος των Ελληνικών, το Δον των Ιταλικών, το Γ΄ των Αγ-
γλικών, το Γ΄ των Μαθηματικών, το Βον της Γεωγραφίας και το Α΄ της 
Καλ λιγραφίας.3 

Στα 1843-1844 σημειώνεται πως πήγε πάλι στο σχολείο και «μετ’ 
ολίγον απήλθε»4 (ίσως αυτό δεν είναι σωστό). 

Αφού απεφοίτησε από το Λύκειο Λευκάδος,5 ο Βρυώνης δε φαίνε-
ται να συνέχισε τις σπουδές του αλλά ενισχυμένος, «αδρώς μισθοδο-
τούμενος» από το βρεττανό Ουΐλλιαμ Χέρμπερτ γύρισε πολλά βουνά 
της Ελλάδος μελετώντας τη χλωρίδα τους και καταρτίζοντας συλλογή 
σχετική για λογαριασμό του χορηγητού του. Τούτο φαίνεται να έγινε 
ανάμεσα στο 1844 και 1845, αφού ο Χέρμπερτ στα 1845 δημοσίευσε τα 
πορίσματα της μελέτης του Βρυώνη.

Για το ζήτημα αυτό μας δίνει μερικές πληροφορίες ο Αριστ. Βαλα-
ωρίτης:

Υπάρχουσιν ευτυχώς εν Ελλάδι δύο αξιόλογοι βοτανικοί, ο κύριος 
Θεόδωρος Ορφανίδης, όστις προς τοις άλλοις διά της ποιητικής 
του ευφυΐας ηδύνατο ευστόχως να διαδώση γράφων μέγα μέρος 
του δημώδους των φυτών ονοματολογίου, και ο εκ Λευκάδος Πέ-
τρος Βρυόνης, όστις και μεγάλας κατέβαλε προσπαθείας εις κα-
ταρτισμόν του ελληνικού βοτανολογίου και πολλά της Ελλάδος 

1.  Ήταν το Δημοτικό Σχολείο της πόλεως εκείνη την εποχή και μέχρι την Ένωση.
2.  Ήταν κάτι ανάμεσα παλιό Ελληνικό Σχολείο και Γυμνάσιο.
3.  Βιβλία Γενικής Καταγραφής 1836 (Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος).
4.  Όρα προηγουμένως.
5.  Λύκειο είναι το παραπάνω «Δευτερεύον Σχολείον».
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διέτρεξεν όρη, αδρώς μισθοδοτούμενος υπό του Βρεττανού κυρίου 
Ουΐλλιαμ Χέρμπερτ, Ντεάν οφ Μάντσεστερ, αδελφού του Κόμητος 
της Κορνουάλης.

Στη σημείωση 1 ο ποιητής προσθέτει:

Ο κύριος Χέρμπερτ εδημοσίευσεν ήδη κατά το έτος 1845 εν Λον-
δίνω την περιήγησιν του Βριόνου επί των ορέων της Στερεάς Ελ-
λάδος επιγράψας το έργον αυτού «Μονογραφίαν των ιριδοειδών». 
Δευτέραν άλλην περιοδείαν του Βριόνου εν Πελοποννήσω δεν 
επρόφθασεν ο σοφός Βρεττανός να δημοσιεύση καταληφθείς υπό 
αιφνιδίου θανάτου. Εν ταύτη περιεγράφετο φυτόν τι εκ της οικο-
γενείας των Κολχικών όπερ ο Χέρμπερτ διενοείτο να αποκαλέση 
Βριόνειον, διατεινόμενος ότι πρώτην φοράν ανεκαλύπτετο.6

Ο ποιητής πιθανώτατα όλ’ αυτά τα ξαίρει από πρώτο χέρι.
Μετά το 1845 και ως το 1855 δεν έχομε συγκεκριμένες πληροφο-

ρίες για το Βρυώνη. Φαίνεται όμως ότι στο διάστημα αυτό ευκολύνθηκε 
από τη χορήγηση του Χέρμπερτ και μπόρεσε να σπουδάση φιλολογία, 
πιθανώτατα στην Ιόνιο Ακαδημία, κι’ ότι κατόπιν γύρισε στη Λευκάδα, 
όπου παντρεύθηκε και έζησε κάνοντας ιδιωτικά μαθήματα. Το τελευ-
ταίο προκύπτει από τη φράση «οίτινες του διεπίστωσαν την ανατροφήν 
των τέκνων των» που περιέχεται σε μία απόφαση του τοπικού Συμβου-
λίου Λευκάδος, που παρακάτω θα παραθέσωμε ολόκληρη.

Στα 1855 όμως αρρώστησε βαριά από «εγκεφαλική ασθένεια» και 
κατάντησε ανίκανος για κάθε εργασία. Τότε, αφού ξόδεψε ό,τι είχε και 
δεν είχε, βρέθηκε σε οικτρή κατάσταση έτσι που η ντόπια Κυβέρνηση 
στις 6 Αυγούστου 1855 πήρε γι’ αυτόν την παρακάτω απόφαση:

Αριθ. Πρακτ. 204
Τη 6 Αυγούστου 1855
§ 7. Θεωρήσαν (το Συμβούλιον) την ικετήριον του Πέτρου Βρυώ νη, 

όστις κατά το επισυνημμένον πιστοποιητικόν του ιατρού αποκατα-
στάς ανίκανος πάσης υπηρεσίας, ένεκα συρροής αίματος εν τω εγ κε-
φάλω και δαπανήσας παν ό,τι εκέκτητο, τυγχάνει στερημένος παντός 
πόρου και πάσης θεραπείας δι’ ο εξαιτείται παρά της Κυβερνήσεως 
βοήθειάν τινα υπέρ αυτού και υπέρ της οικογενείας του.

Το Συμβούλιον
Παρατηρούν ότι ο άνθρωπος ούτος, καίτοι εις πτωχήν ανήκεν οικο-

6.  Αριστοτέλους Βαλαωρίτου Έργα, τ. 2, σ. 424, έκδοσις Ιωάννου Σιδέρη. 
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γένειαν, διά τον προς την Παιδείαν θερμόν ζήλον του, αντιποιούμενος 
παντός αγαθού, την μάθησιν, δι’ ακαμάτων κόπων, προσεκτήσατο δια-
κεκριμένος περί την Ελληνικήν Φιλολογίαν γνώσεις και διαπρέψας εις 
την βοτανικήν, ουχί μόνον υπό των συμπολιτών του ετιμήθη, οίτινες του 
διεπίστωσαν την ανατροφήν των παίδων των, αλλά υπό εξόχου ξένου 
ανδρός απεστάλη εις Πελοπόννησον οπού εξετέλεσε την δοθείσαν αυτώ 
εντολήν του να κάμη την βοτανικήν συλλογήν της Επαρχίας εκείνης, και 
έλαβε τρανά δείγματα της εκείνου ευαρεστήσεως, επειδή η Παιδεία και 
η σωφροσύνη τιμάται εις οποίαν τάξιν των ανθρώπων ευρίσκεται.

Παρατηρούν ότι ενώ είναι λυπηρόν οι έξοχοι νόες να ευρίσκωνται 
καταδεδικασμένοι εις αργίαν είναι εν ταυτώ χρέος της Κυβερνήσεως 
να τους διακρίνει και να τους περιθάλπη επ’ ελπίδα να τους ανακα-
ταστήση ωφελίμους εις την Πατρίδα.

Παρατηρούν ότι η Φιλάνθρωπος χειρ της Κυβερνήσεως οφείλει να 
εκτείνεται προτιμωτέρα επί των τοιούτων και μ’ όλον ότι τα οικονο-
μικά δεν επιτρέπουσι ίνα ληφθώσι πρόνοιαι υπέρ αυτού.

Αποφαίνεται
Ίνα μέχρι νεωτέρων διαταγών χορηγηθή προς αυτόν εκ του Πο-

λιτικού Νοσοκομείου σελήνιον έν καθ’ ημέραν και ιατρική βοήθεια.7

Το βοήθημα αυτό δινόταν στον ανίκανο Βρυώνη ως το Γενάρη του 
1858, οπότε ο Ταμίας έπαυσε να του καταβάλη το σελλίνι. Η ντόπια 
Κυβέρνηση στην υπ’ αριθ. 19 Πράξη της της 23.1.1858 παράγρ. 3 δεν 
συμφωνεί με την απόφαση αυτή και ζητάει από τον Ταμία να συνεχίση 
να πληρώνη το βοήθημα, κι’ από την Κυβέρνηση στην Κέρκυρα να εγκρίνη 
την απόφασή της. Στο σκεπτικόν της ντόπιας Κυβερνήσεως λέγεται πάλι:

πρέπει να τείνη αρρωγόν χείρα (=εις τον Βρυώνη) [...] όστις δια-
πρέπων επί ηθική και Παιδεία προέθετο αείποτε να ωφελήση τους 
συμπολίτας αυτού... και όστις νυν βαρέως ασθενών αδυνατεί να 
εξοικονομήση τα προς το ζην δι’ εαυτόν και την πολυάριθμον οι-
κογένειάν του [...].8

Έχομεν και ένα γράμμα του ιδίου του Πέτρου Βρυώνη, που το απευ-
θύνει στον αδερφό του Ιωάννη, που είχε το παράνομα Αλυκάρης, γιατί 
για χρόνια ήταν εργολάβος των Αλυκών, άνθρωπον ακριβώς αντίποδα 
του ηθικώτατου και χρηστότατου Πέτρου και ευκατάστατο. Αυτό το 

7.  Βιβλ. Πράξεων του Εγχωρίου Συμβουλίου. Αριθ. Πράξ. 204 της 6 Αυγούστου 1855.
8.  Βιβλ. Πράξεων του Εγχωρίου Συμβουλίου. Αριθ. Πράξ. 19 της 23-1-1858, παράγρ. 3.
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γράμμα δίνει μια πλήρη και παραστατική εικόνα της οικτρής θέσεως 
του Πέτρου Βρυώνη αυτόν τον καιρό.

Αγία Μαύρα 29 Αυγούστου 1857 έ(τος) π(αλαιόν)
Φίλτατέ μου αυτάδελφε, 

Τριάντα τώρα ημέρας παλεύων με δύο είδη θανάτου, του εκ της 
ασθενείας και του εκ της πείνας, ανυπόδητος περιέρχομαι αναμμένος 
από την θέρμην και τρέμων από την αδυναμίαν, να παρασταίνω εις 
τον ένα και εις τον άλλον την αθλιωτάτην μου κατάστασιν, μήπως με 
συμπονέση κανείς και με συνδράμη τίποτε, αλλ’ ολίγον ενδιαφέρεται 
καθείς δι’ εμέ, μάλιστα βλέπων τον αδελφόν μου τόσον αδιαφορούντα. 
Δεν παραπονούμαι κατ’ αυτών, εσυνήθισαν να ακούουν τα παράπονά 
μου και να βλέπουν την δυστυχίαν μου και πολύ με έχουν βοηθημένον, 
και ευγνωμοσύνην τους χρεωστώ. Δεν εκβήκα από τα αυτά σπλάγχνα 
με αυτούς, μαζί δεν ανετράφημεν υπό την αυτήν στέγην, μόνον η ευχή 
μας ένωσε, και η τύχη μας χωρίζει. Αλλά να βλέπω από όλους πλέον 
αδιαφορούντα τον αδελφόν μου, τούτο πολύ φαρμακώνει την καρδίαν 
μου, όχι διότι έχω καμμίαν πλέον απαίτησιν από σε, δεν εννοώ τούτο 
καθόλου. Και άλλους όμως πεσόντας εις τοιαύτην ελεεινήν θέσιν, ευρέθη 
κάποιος συγγενής ή φίλος, ο οποίος μη δυνάμενος αλλέως, επροσπά-
θησε διά τινος χριστιανικού μέσου, συνεισφοράς, παραδείγματος χάριν, 
να βοηθήση. Κανείς δεν έμεινεν ούτω κι’ εμέ (sic) αμελημένος να απο-
θάνη από την πείναν και κακοπάθειαν κι’ επάνω εις ένα ξηροσκόπελον 
και όχι εν μέσω του κόσμου, και χωρίς να είναι γενική πείνα. Γνωρίζω 
ότι έχεις πολλάς φροντίδας, αλλά από αυτάς άξιζε να είναι η τελευταία 
ένας αδελφός, και ο πλέον διεστραμμένος άνθρωπος αν ήτο. Δεν ημπο-
ρώ να στοχασθώ ότι αγνοείς την κατάστασίν μου, έπρεπε και αν δεν 
σου την επαράσταινα, να σου είναι αρκετά γνωστή, διότι και οικογενει-
άρχης είσαι, και τα έσοδά μου καλώς γνωρίζεις. Η τόσον μεγάλη σου 
αδιαφορία προς εμέ με έκαμε να φοβηθώ μήπως μέγα τι έγκλημα έπρα-
ξα προς εσέ, αλλ’ εξετάσας με προσοχήν και τα αποκρυφώτερα μέρη 
της συνειδήσεώς μου εις ουδέν εύρον εμαυτόν ένοχον, εκτός αν είναι 
έγκλημα το να είμαι ο δυστυχέστερος των ανθρώπων, και το να μην έχω 
πλέον τίποτε εις τούτον τον κόσμον. Δεν παραπονούμαι ότι και εις την 
άλλην μου ασθένειαν με εγκατέλειψες πλησιάζοντα εις εντελή θεραπείαν 
και πάλιν προσεβλήθην από την ιδίαν περισσότερον παρά την πρώτην 
φοράν, και ούτω έμεινα διά πάντα σακατεμένος. Ήτον δίκαιον να με βα-
ρεθής διά το μάκρος εκείνης της ασθενείας, αλλά πώς να μην παραπο-
νεθώ τώρα, βλέπων ότι ασθένειαν ολίγων ημερών, ασθένειαν μηδαμινήν, 
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δι’ έλλειψιν μικράς περιθάλψεως κινδυνεύω να καταστήσω σοβαράν;
Αλλ’ ας είναι και τούτο. Τοιαύτη είναι η τύχη των δυστυχών. Επιφύ-

λαττον να δείξης την αδελφικήν σου αγάπην μετά τον θάνατόν μου, με 
ένα ψευδές δάκρυον, και με ένα φίλημα ψυχρόν εις το μέτωπόν μου 
επί του οποίου θα το δώσης· Υγίαινε.

Ο Αυτάδελφός σου, 
Πέτρος Βρυώνης

Η επιστολή απευθύνεται προς τον «Κύριον Ιωάννην Βρυώνην – Αγία 
Μαύρα».

Εις άλλο σημείον προφανώς ο αποδέκτης αδελφός σημειώνει: «279 
Αυγούστου 1857, γραφή του αδελφού μου».10

Φαίνεται πως η γερή κράση του Βρυώνη υπερίσχυσε της αρρώστειας 
και στα 1861 το Γενάρη διωρίστηκε Καθηγητής των Ελληνικών στο 
Δευτερεύον Σχολείον Λευκάδος, όπου και δίδαξε ως το 1866, που το 
Σχο λείο αυτό καταργήθηκε. Κατόπιν ο Βρυώνης δίδαξε στο νεοϊδρυμέ-
νο Γυμνάσιο Λευκάδος ώς το Δεκέμβρη του 1868, που καταργήθηκε κι’ 
αυ τό, οπότε και ο ίδιος παύθηκε.

Το 1861 ο Βρυώνης κοντά στο κύριο μάθημά του, τα Ελληνικά, 
ζήτησε να του επιτραπή να διδάξη και Πρακτική Γεωργία στο Λύκειο. 
Την αίτησή του ο Διευθυντής του Σχολείου συνώδεψε στον «Αντάρχο-
ντα» της Παιδείας Ιωάννη Οικονομίδη με το εξής έγγραφό του: 

Σπεύδω να διαβιβάσω αίτησιν του διδασκάλου των Ελληνικών κυρ. Π. 
Βρυώνη εξαιτουμένου την παράδοσιν του μαθήματος της Πρακτικής 
Γεωργίας εν τω Λυκείω, εύελπις ων, ότι Υμείς αναλογιζόμενοι τας πα-
σιδήλως περί την βοτανικήν επιστήμην γνώσεις του, θέλετε ευδοκήσει 
να συστήσετε την άνω ρηθείσαν αίτησιν εις την υπερτάτην Αρχήν.11

Η αίτησις του Βρυώνη εγκρίθηκε. Σύγχρονα ο ακαταπόνητος Βρυώ-
νης υπόβαλε νέα αίτηση ζητώντας άδεια 40 ημερών κατά την διάρκεια 
των διακοπών του Αυγούστου για να περιέλθη και μελετήση τη χλωρί-
δα της Λευκάδος.12 

9.  Σημ. Είναι φανερόν ότι ο αποδέκτης σφάλλει σημειώνων χρονολογίαν την 27-8-
1857, αφού η επιστολή εγράφη την 29-8-1857.

10.  Σημ. Το πρωτότυπον της επιστολής είναι στην οικογένειαν του μακαρίτη Άγ γε-
λου Καρτάνου, που είναι έγγονος από θυγατέρα του Ιωάννου Βρυώνη.

11.  Βιβλ. αλληλογραφίας με Γενικόν Επιστάτην από 1853: Αναφορά 1ης Αυγούστου 
1861. Αρχείον Γυμν. Λευκάδος.

12.  Προηγ. έγγραφον της 6ης Αυγ. 1861. Αρχ. Γυμν. Λευκάδος.
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Αν η περιοδεία του Βρυώνη πραγματοποιήθηκε κι’ αν ο Βρυώνης 
έγραψε σχετική μελέτη, μας είναι άγνωστο.

Είπαμε πως ο Πέτρος Βρυώνης έμεινε ως στο 1866 Καθηγητής στο 
Λύκειο13 Λευκάδος και μετά έγινε Καθηγητής στο νεοϊδρυμένο Γυμνά-
σιο και ήταν και Γυμνασιαρχών Διευθυντής το 1866-1867 και 1867-1868, 
όταν Σχολάρχης ήταν ο Π. Α. Μαυροκέφαλος. Το 1869 το Γυμνάσιον 
Λευκάδος καταργήθηκε και ο Βρυώνης παύθηκε. Η σχετική διαταγή 
του Ύπουργείου Παιδείας είναι από τις 4 Δεκεμβρίου 1868 και κοινο-
ποιήθηκε τις 3 Ιανουαρίου 1869. Σύμφωνα μ’ αυτή μετατέθηκαν ο Γυ-
μνασιάρχης Ν. Μιχαλόπουλος και οι Καθηγηταί Μ. Δ. Μελισσηνός και 
Δ. Τσίγκας και ο Ιωάννης Σικελιανός και απελύθησαν οι Καθηγηταί Πέ-
τρος Βρυώνης, Πάνος Κοντογιώργης και ο της Ιχνογραφίας Βαττάγελ.14 

Από τότε αγνοούμε την τύχη του ανδρός ως το 1890. Το σχολικόν 
έτος 1890-1891 όμως τον ξαναβρίσκομε Καθηγητή στο Γυμνάσιο Λευ-
κάδος και Γυμνασιάρχη από το 1891 έως το 1894.15

Μετά τη χρονολογία αυτή ο Βρυώνης έφυγε οικογενειακώς για την 
Αθήνα, όπου φαίνεται και πέθανε, δεν ξέρω πότε.

Του Βρυώνη γνωρίζομε μόνον ένα γραφτό· είναι ένα φυλλάδιο με 
την εξής επιγραφή:

Πέτρου Βρυώνη Καθηγητού
Η πέμπτη εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου».

Φυλλάδιον συντεθέν υπό Π. Βρυώνη, Καθηγητού.
Εκτυπωθέν δε δαπάνη του Κ. Π. Χόρτη Λευκαδίου.

Εν Λευκάδι Τυπογραφείον «Σαπφώ»
1873

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΡΎΩΝΗ

Στη Λευκάδα οικογένεια Βρυώνη υπάρχει ακόμα στο χωριό Άγιο Πέ-
τρο. Κοιτίδα της οικογενείας ήταν η Μουζακιά της Αλβανίας. Από κει 
μετά την κατάληψιν της Χώρας από τους Τούρκους (1468) όσοι από τη 
μεγάλη αυτή οικογένεια δεν αλλαξοπίστησαν καταφύγανε στην Επτά-
νησο. Στην Κεφαλλωνιά βρίσκονται στο χωριό Δουλίχιο, Κοθρέα, Άσσο, 

13.  Τα Λύκεια, όπως λέγονταν στα Εφτάνησα τα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως, 
αμέσως μετά την Ένωση καταργήθηκαν και τη θέση τους πήραν τα Γυμνάσια.

14.  Πρωτόκολλον του εν Λευκάδι Γυμνασίου 1864-1919, σ. 16-17.
15.  «Ειδικός Έλεγχος 1889-1890» Γυμν. Αρρένων Λευκάδος. 
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Ληξούρι.16 Δεν αποκλείεται απ’ εδώ να πέρασαν έπειτα στη γειτονική 
της Κεφαλλωνιάς νότιο Λευκάδα· εκτός αν συνέβηκε το αντίθετο, που 
είναι πολύ απίθανο. Από τους Βρυώνηδες που αλλαξοπίστησαν κατα-
γόντανε και ο γνωστός Τούρκος στρατηγός Ομέρ Βρυώνης.17 

Π. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ


Επιστολή Βασ. Ε. Φραγκούλη, εφημ. Λευκαδίτικες Σελίδες, 
φ. 23-24 (Λευκάδα, Απρίλιος-Μάιος 1963)

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Σε προηγούμενο φύλλο των Λευκαδίτικων Σελίδων ο εκλεκτός συ-

νεργάτης σας Γυμνασιάρχης κ. Ροντογιάννης γράφοντας για τον πάλαι 
ποτέ Λευκαδίτη Γυμνασιάρχη Βρυώνη, παρακαλούσε όσους έχουν κάτι 
σχετικό μ’ αυτόν να το γνωστοποιήσουν.

Ξανακοιτάζοντας το γνωστό έργο του αειμνήστου Δέρπφελδ, σχε-
τικά με την ιστορία του προβλήματος της Ομηρικής Ιθάκης, είδα ότι ο 
Βρυώνης αναφέρεται ως ο πρώτος που υποστήριξε την ταυτότητα της 
Λευκάδος με την Ομηρική Ιθάκη. Παραθέτω, σε πρόχειρη μετάφραση, 
ολόκληρη την περικοπή από την σελίδα 27.

«Ως πρώτος που διετύπωσε ότι η Λευκάς είναι η Ομηρική Ιθάκη 
πρέ πει να αναφερθή ο κατά τον παρελθόντα αιώνα εν Λευκάδι ζήσας 
Γυ μνασιάρχης Βρυώνης. Καθ’ όσον κατώρθωσα να διαπιστώσω, την 
θε ωρία του υπεστήριξε προφορικώς και δεν την εδημοσίευσε. Πολλοί 
Λευ κάδιοι με επληροφόρησαν διά την θεωρίαν του και διά τον ζήλον με 
τον οποίον συνήθιζε να την υποστηρίζη».

Αυτά γράφει ο Δέρπφελδ διορθώνοντας την πρώτη ανακοίνωσή του, 
ότι αυτός ήταν ο πρώτος που εσκέφθη και ανεκοίνωσε την ταυτότητα 
της Ιθάκης με το νησί μας.

Φιλικώτατα δικός σας
ΒΑΣ. Ε. ΦΡΑΓΚΟΎΛΗΣ

Αγία Κυριακή, 20 Απριλίου 1963

16.  Τσιτσέλη, Κεφαλ. Σύμμικτα, σ. 69.
17.  Αριστ. Βαλαωρίτη Έργα, τ. 2, σ. 396, εκδ. Σιδέρη, και Λεξικόν Ελευθερου-

δάκη στη λέξη Βρυώνης. 
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Άρθρο του Π. Γ. Ροντογιάννη στην εφημ. Λευκαδίτικες 
Σελίδες (φ. 18, Λευκάδα, Νοέμβριος 1962), με τίτλο 
«Κωνσταντίνος Στρατούλης (Επίσκοπος Κυθήρων)»

Η ΕΠΙΦΎΛΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΎΛΗΣ
(Επίσκοπος Κυθήρων)

Του κ. ΠΑΝΟΎ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ – Γυμνασιάρχου

Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1814 από πατέρα γεωργό. Η οικογένειά του 
καταγόταν από το προάστιο Φρύνι. Τα πρώτα γράμματα έμαθε στο 
«Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό» Λευκάδος (το Δημοτικό της πόλεως) και 
κατόπιν παρακολούθησε, ίσως από το 1829 και πέρα, μαθήματα στο 
Δ(ευτερεύ)ον Σχολείο Λευκάδος. Αν σ’ αυτό το σχολείο φοίτησε από 
το 1829, πρέπει να διετέλεσε κι’ αυτός μαθητής του Ψαλίδα. Ασφαλώς 
όμως ήταν μαθητής του Σολαίρ και του Ναννούτζη. Δυστυχώς το Α΄ βι-
βλίο «Γενικής καταγραφής» του σχολείου αυτού λείπει κι’ έτσι δε μπο-
ρούμε νάχωμε βεβαιότητα για μερικές λεπτομέρειες σαν τις παρά πάνω. 

Άμα τελείωσε το Δ(ευτερεύ)ον Σχολείον φοίτησε στην Ιόνιο Ακαδη-
μία και πήρε δίπλωμα της Φιλολογικής και Θεολογικής Σχολής.1 Ο Τσι-
τσέλης2 τον αναφέρει για μαθητή του Κ. Ιερομόναχου Τυπάλδου Ιακω-
βά του στη Χάλκη και στην Κέρκυρα. Τελειώνοντας τις σπουδές του 
στην Κέρκυρα ο Στρατούλης διωρίστηκε στα 1838, όντας 24 χρονών, 
καθηγητής της Ελληνικής στις ανώτερες τάξεις στο Δευτερεύον Σχολείο 
Λευκάδος. Σε τούτη τη θέση σ’ αυτό το σχολείο, που τότε περνούσε 
μια κρίσιμη περίοδο, ο Στρατούλης ανάπτυξε εξαιρετική δραστηριότη-
τα. Παράλληλα με την εργασία του στο σχολείο εζήτησε και του επε-
τράπηκε να διδάσκη μια φορά τη βδομάδα κατήχηση στο κοινό σε μια 
αίθουσα ενός σχολείου θηλέων στην πόλη. Στο τέταρτο μάθημά του, την 
Παρασκευή 23 Μαΐου 1838 στις 11 η ώρα, είχε τέτοια κοσμοσυρροή, 
ώστε ο Διευθυντής του Δευτερεύοντος Σχολείου Σπυρίδωνας Μανάρης 

1.  Ημερολόγιον Βρεττού 1866, σ. 376.
2.  Τσιτσέλη Ηλία, Κεφαλληνιακά σύμμικτα (1904), τ. Α΄, σ. 653, σημ. 3.
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ζήτησε και παραχωρήθηκε για το μάθημα του Στρατούλη όλο το οίκημα 
του σχολείου Θηλέων.3 

Σε μια έκθεσή του ο ίδιος Διευθυντής προς τον «Αντύπαρχον» Λευ-
κάδος Καββαδά γράφει για το Στρατούλη: «διδάσκαλος της ελληνικής 
γλώσσης για τις ανώτερες τάξεις ικανός και ηθικός διακρίνεται για τη 
δεξιότητα και τον ζήλον του στην υπηρεσία».4 Ένας απ’ τους πιο γνω-
στούς μαθητές του ήταν ο λόγιος Ιωάννης Σταματέλος.

Η αυστηρότητα όμως, ίσως, του Στρατούλη έκαμε να δημιουργή-
σουν οι μαθητές σε βάρος του ένα σοβαρώτατο επεισόδιο μέσα στην 
αγορά της πόλεως. Η υπόθεσις αυτή πολύ απασχόλησε τότε την ντόπια 
Κυβέρνηση και το Δημογέροντα Παιδείας.5 

Με απόφαση της Κυβερνήσεως των Ιονίων Νήσων το Μάρτιο του 
1841 ο Στρατούλης διωρίστηκε Διευθυντής του Δευτερεύοντος Σχολεί-
ου Λευκάδος κι έμεινε στη θέση αυτή ως τις 25 Αυγούστου 1842.6 Στο 
σύντομο χρονικό διάστημα που ήταν διευθυντής κατώρθωσε να επιβά λη 
την τάξη στο σχολείο, έχοντας στενή συνεργασία με τους γονείς και κη-
δεμόνες των μαθητών. Σε έγγραφό του προς τον Δημογέροντα Παιδείας 
ο Στρατούλης εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευταξία (έστω 
και προσωρινή όπως αποδείχτηκε) των μαθητών και τη σύμπνοια και 
εργατικότητα του προσωπικού του σχολείου.

Στις 25 Αυγούστου 1842 διατάχθηκε να παραδώση τη διεύθυνση του 
Σχολείου Λευκάδος και στις 4 Σεπτεμβρίου να βρίσκεται στη Ζάκυνθο 
για να αναλάβη τη διεύθυνση του Δευτερεύοντος Σχολείου αυτής της 
νήσου. Έφυγε στις 26-8-42 παραδίνοντας στον καθηγητή Σταυρινίδη.7

Στο Δευτερεύον Σχολείον Ζακύνθου ο Στρατούλης έμεινε 20 χρόνια, 
ως το 18628 και δίδασκε Ελληνικά και Θεολογία.9 Εκεί διετέλεσε και 
δάσκαλος του Λασκαράτου.10

Κατά το τελευταίο αυτό έτος έγινε αρχιμανδρίτης και πήγε στο Λί-
βερπουλ ως εφημέριος της εκεί Ελληνικής εκκλησίας και ιεροκήρυκας 

3.  Π. Ροντογιάννη, Η Παιδεία στη Λευκάδα, ανέκδοτος, τ. Αος, Μέρος Βον. «Η Μέ ση 
Παιδεία», σ. 66.

4.  Π. Ρ., όπ. προηγ., σ. 248, Η έκθεση στα Ιταλικά.
5.  Π. Ροντογιάννη, όπ. προηγ. σ. 76-77.
6.  Π. Ροντογιάννη, όπ. προηγ. σ. 91.
7.  Π. Ροντογιάννη, όπ. προηγ. σ. 91-92.
8.  Ημερολόγιον Βρεττού 1866, σ. 376.
9.  Π. Ροντογιάννη, όπ. προηγ.
10.  Λασκαράτου Ανδρ. αυτοβιογραφία. Μετάφρασις Αντωνάτου.
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και δάσκαλος της Ελληνικής Κοινότητος.11 Όντας εκεί εφημέριος εξε-
φώνησε μεταξύ άλλων και λόγο με την ευκαιρία της θεμελιώσεως του 
ναού του Αγίου Νικολάου.12 Οι Έλληνες του Λίβερπουλ και των άλλων 
μεγαλοπόλεων της Αγγλίας τον εκτιμούσαν πολύ.13 

Μετά 20ετίαν, το 1882, εχειροτονήθηκε Επίσκοπος Κυθήρων και 
απεβίωσε το έτος 1892.14

Εκδομένα έργα του Στρατούλη αναφέρονται τα εξής:
1)  Αισθητική ή Καλλιλογία.
2)  Πραγματεία περί Ομήρου.
3)  Διατριβές στον Ευαγγελικό Κήρυκα «περί του Ιερού Αυγουστί-

νου ως φιλοσόφου και Θεολόγου εξεταζομένου» – «περί Δαμα-
σκηνού», «περί υπάρξεως Θεού».

4)  Βιογραφία με εισαγωγή «του μάρτυρος Θεοφίλου του εν Χίω».
5)  Πραγματεία Φιλοσοφίας, 1864.15
6)  Λόγος εις τα Πάθη του Ιησού Χριστού, 1854.16
7)  Περί μαρτυρίου.17
8)  Λόγος επικήδειος εις Διον. Σολωμόν, Ζάκυνθος 1857.18

Π. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

11.  Ημερολόγιον Βρεττού, όπ. προηγ.
12.  Ευαγγελικός Κήρυξ (1866), σ. 31-35, Δημήτρ(ιος) Σίμου Μπαλάνος, Αλέξανδρος 

Λυκούργος, περιοδ. Θεολογία, 2 Α΄ (1923), σ. 180. 
13.  Ημερολόγιον Βρεττού, όπ. προηγουμένως.
14.  Λ. Χ. Ζώης, Μ. Ελλ. Εγκυκλοπαιδεία στη λέξη Στρατούλης.
15.  Ημερολόγιον Βρεττού, όπ. προηγ.
16.  Λ. Ζώης, όπ. προηγ.
17.  Λ. Ζώης, όπ. προηγ.
18.  Παγκόσμιος Ανθολογία «Ανεξαρτήτου», τ. 3ος, Παράρτημα Φιλολογική Επιθεώ-

ρησις, σ. 331 διατριβή Αρταβάνη-Λιμπεράτου Η νόσος και ο θάνατος του Διον. Σο -
λω μού.
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Άρθρο του Π. Γ. Ροντογιάννη στην εφημ Λευκαδίτικες 
Σελίδες (φ. 19, Λευκάδα, Δεκέμβριος 1962), με τίτλο 

«Πάνος Κοντογιώργης».

Η ΕΠΙΦΎΛΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
Του κ. ΠΑΝΟΎ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ – Γυμνασιάρχου

Ήταν πρώτα (1838-1840) καθηγητής των αγγλικών, έπειτα (1857) της 
ιστορίας, γεωγραφίας και των αγγλικών στο Λύκειο Λευκάδος, κατόπιν 
(1860-1866) προσωρινός διευθυντής αυτού του σχολείου και τελευταία, 
για ένα χρόνο (1867-1868), καθηγητής του νεοϊδρυμένου Γυμνασίου 
Λευκάδος.

Ο Π. Κ. ήταν Λευκαδίτης· γεννήθηκε μεταξύ του 1810 και 1815 και 
σπούδασε Θεολογία στο Ιεροσπουδαστήριο Κερκύρας μαζί με τον Κων/
νο Στρατούλη. Άγνωστος μας είναι ο τόπος και ο χρόνος του θανάτου 
του. Πιθανόν πέθανε στην Κωνσταντινούπολη μετά το 1877.

Για πρώτη φορά τον συναντάμε το Μάη του 1838, που πρωτοδιο-
ρίστηκε προσωρινός καθηγητής της Αγγλικής στο Δευτερεύον Σχολείον 
Λευκάδος. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς τον κάλεσε η Κυβέρνηση στην 
Κέρκυρα, για να κάμη εξετάσεις προκειμένου να διοριστή μόνιμος πια 
δάσκαλος στο ίδιο σχολείο.1 Εδώ ο Π. Κ. δίδαξε ως τις 13 Νοεμβρίου 
1840 που παύθηκε.2 Από τότε δεν ξέρομε τίποτα για τη ζωή του ως 
το 1857, που ξαναγύρισε στο σχολείο ως καθηγητής της αγγλικής, της 
ιστορίας και της γεωγραφίας. 

Το 1858 τον Οχτώβρη, που έφυγε για την Αθήνα ο τότε προσωρι-
νός διευθυντής του σχολείου Γεώργιος Στεφανίτσης, ο Κοντογιώργης 
ανέλαβε προσωρινά τη διεύθυνση και διηύθυνε το σχολείο ώς το 1866 
που αυτό καταργήθηκε. Το Φλεβάρη του 1867 παρέδωσε το υλικό του 

1.  Βιβλίον Αλληλογραφίας από του 1829 Ιανουαρίου 30 μέχρι του 1844, σ. 58 και 
σ. 70. Αρχείον Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος.

2.  Π. Ροντογιάννη, Η Παιδεία στη Λευκάδα, Μέρος Βον, σ. 75, ανέκδοτο.
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Δευτερεύοντος Σχολείου ή Λυκείου Λευκάδος στον πρώτο Γυμνασιάρ-
χη Λευκάδος Π. Σπανόπουλο, που πέρασε στο προσωπικό του νεοσυ-
στημένου Γυμνασίου. Φεύγοντας το καλοκαίρι ο πρώτος Γυμνασιάρχης 
παρέδωκε το σχολείο στον Κοντογιώργη κι’ αυτός παρέδωσε τον Αύ-
γουστο στο νέο γυμνασιάρχη Καππώτα. 

Το Δεκέμβρη του 1868 το Γυμνάσιο Λευκάδος καταργήθηκε και ο 
Κοντογιώργης, όπως και ο Πέτρος Βρυώνης, απολύθηκε. 

Ο Τσιτσέλης3 μας πληροφορεί πως ο Κ. εδίδαξε και στην Πετρίτσειο 
Σχολή στο Ληξούρι. Ίσως αυτό έγινε μετά το 1840, όταν είχε φύγει απ’ 
το σχολείο της Λευκάδος.

Ο Π. Κοντογιώργης είχε αρκετή διοικητική ικανότητα, ήταν άνθρω-
πος πνευματικός και με θάρρος γνώμης. Στην περίοδο που είναι αυτός 
διευθυντής νιώθομε μια πνοή να ζωντανεύη το Δευτερεύον Σχολείο, 
που προηγούμενα κοιλοπόρευε. Ίσως βέβαια συνετέλεσε σ’ αυτό και 
η αναδιοργάνωση της Παιδείας που έγινε το 1857. Εν τούτοις ολοφά-
νερο, κάτω απ’ τη διεύθυνση του Κ. γινόταν στο σχολείο μια εργασία 
συστηματική. 

Εξ άλλου για πρώτη φορά στα έγγραφα του Κ. το Δευτερεύον Σχο-
λείο Λευκάδος ονομάζεται «Λύκειον» (5 Οχτώβρη 1858) και πρώτος, όσο 
είδα και ξέρω, ο Κ. στα γραφτά του αναφέρει τη λέξη Πατρίδα προκει-
μένου να προσδιορίση το σχολείο του, «το Λύκειον της Πατρίδος». Είναι 
ακόμη στα γραφτά του Κ., που για πρώτη φορά νιώθομε πως υπάρ-
χει επαφή και προσανατολισμός οριστικώς των πνευμάτων προς την 
Ελευθέρα Ελλάδα. Σ’ ένα του έγγραφο ο Κ. ζητεί επειγόντως από την 
προϊσταμένη του αρχή στην Κέρκυρα να του αγοράση την ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους του Κ. Παπαρρηγοπούλου και εξαίρει την αξία του 
βιβλίου. Απ’ όσα γράφει για τούτο το βιβλίο δείχνεται άνθρωπος αρκετά 
καταρτισμένος στα ζητήματα της ιστορίας. Διακρίνονταν ακόμα και για 
την ευφράδειά του και συχνά ήταν ομιλητής από του Άμβωνος. 

Ως τόσο δεν παύει να είναι και τυπικός εκπρόσωπος της μεταβατι-
κής περιόδου που ζη. Να μια ανάμνηση της διδασκαλίας του μεταδο-
μένη από στόμα σε στόμα. Στην εποχή του –συχνά, δυστυχώς και σή-
μερα– λογαριαζόνταν αμάρτημα φοβερό, ύβρις, το να γελάση ο μαθητής 
κατά την ώρα του μαθήματος. Όταν η τόλμη του μαθητού έφτανε ως 
εκεί ο Κ. τον κατακεραύνωνε με τούτα τα στερεότυπα λόγια: 

«Ή γελάς με εμέ και είναι κακόν ή γελάς με την παράδοσίν μου και 

3.  Ηλ. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ. α΄, σ. 890 στη σημείωση.
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είναι χειρότερον ή... γελά δ’ ο μωρός καν τι μη γελοίον ή... Πήγαινε έξω 
κτήνος ανυπολόγιστον...».4

Ο Κ. ήταν παντρεμένος και γνωρίζομεν τον γιο του Διονύσιο, που 
στα 1864 κι’ εξής είναι μαθητής στο Λύκειο. Αλλά ένας Καθηγητής Διο-
νύσιος Π. Κοντογιώργης, που στα 1857 ήταν καθηγητής στη Ζάκυνθο κι’ 
εξέδωσε μια «χρονολογία», δεν μπορεί φυσικά να έχη σχέση με το γιο 
του καθηγητού Π. Κοντογιώργη. 

Του Κοντογιώργη γνωρίζομε δυο εργασίες. Η μια είναι μετάφραση 
του βιβλίου Επίτομος Εκκλησιαστική Ιστορία υπό του αιδεσίμου Γου-
λιέλμου Πάλμερ, προλύτου του Γυμνασίου της Ουϊγορνίας εν τη Οξονία 
της Αγγλίας (Αδεία του Ύπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως), εν 
Κωνσταντινουπόλει 1877, τύποις Βουτυρά και Σίας. Το βιβλίο δεν έχει 
όνομα μεταφραστού, αλλά στο εξώφυλλο σώζεται χειρογραφημένη με 
μελάνη η αφιέρωση: «Κύριον Ευστάθιον Κόνδαρην, ο Μεταφραστής Π. 
Κοντογιώργης». Είναι λοιπόν έργο, τούτη η μετάφραση, του Π. Κ.

Η άλλη εργασία του είναι Λόγος εις την σταύρωσιν του Σωτήρος ημών 
Ιησού Χριστού, εν Κων/πόλει 1870. Στο εσωτερικό εξώφυλλο προσ-
τίθεται «Λόγος εκφωνηθείς εις τον εν Λευκάδι Ναόν των Αγίων Μαρ-
τύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου κατά την αγίαν Μεγάλην Πα ρα-
σκευήν του έτους 1866 προσκλήσει του Σεβασμιωτάτου Μητροπο λί του 
Λευκάδος κ. Γρηγορίου, υπό του Διδάκτορος της Θεολογίας και πρώην 
Διευθυντού του Λυκείου Λευκάδος Π. Κοντογιώργη».

Ο τόπος και ο χρόνος της εκδόσεως των εργασιών του Κ. δεν αφί-
νουν αμφιβολία ότι αυτός μετά την απόλυσίν του απ’ το Γυμνάσιο 
Λευ κάδος έφυγε στην Κων/πολη όπου και παρέμεινε και πιθανώτατα 
θα πέθανε. 

4.  Πληροφορία από το μακαρίτη δικηγόρο Σπυρ. Δρακόπουλο, που 80ντάρης πέθα-
νε εδώ και 8 περίπου χρόνια. Ο Π. Κοντογιώργης ήταν δάσκαλος του πατέρα του, Ευ-
σταθίου Δρακόπουλου, που έκαμε χρόνια δάσκαλος στο δημόσιο δημοτικό της Λευκά-
δας, το «πούπλικο» λεγόμενο.

2. Parartima.indd   507 18/4/2021   1:10:24 μμ



508 Παράρτημα

11

Άρθρο του Π. Γ. Ροντογιάννη στην εφημ. Λευκαδίτικες 
Σελίδες (φ. 19, Λευκάδα, Δεκέμβριος 1962), με τίτλο 

«Ιωάννης Ν. Καββαδίας»1

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Γεννήθηκε το 1801 και καταγόταν από φτωχική οικογένεια της πόλεως 
Λευκάδος. Τα πρώτα γράμματα έμαθε στο πατρικό του σπίτι. Κατό-
πιν, επειδή δεν είχε τα μέσα να σπουδάση ζήτησε την ενίσχυση του Ι. 
Καποδίστρια, που ήταν τότε ακόμα στην Κέρκυρα. Επέτυχε να του 
δώσουν τα μέσα να σπουδάση στην Ευρώπη. 

Πρώτα πήγε στο Πατάβιο της Ιταλίας και παρηκολούθησε μαθήμα-
τα ιατρικής. Σαν φοιτητής της ιατρικής διακρίθηκε για την οξύνοιά του. 

Την 9 Απριλίου 1824 η Ιατρική Σχολή της Βονωνίας του απένειμε το 
στεφάνι του διδάκτορα της Ιατρικής με έξοχο έπαινο. Την ίδια χρονιά 
πήγε και στην Οξφόρδη για λίγο και από κει στο Λονδίνο, όπου εκλέ-
χτηκε μέλος της εκεί «Γεωλογικής Εταιρείας». Η Ιατρική πάλι Εται-
ρεία του Παρισιού τον ωνόμασε αντεπιστέλλον μέλος της. Ο καθηγητής 
Γαλινός σ’ ένα σύγγραμμά του περί «Πυρετολογίας» χαρακτηρίζει το 
φοιτητή ακόμα Καββαδία «ουχί κοινού νοός, αλλά σπουδαιοτάτου περί 
τας φιλοσοφίας επιστήμας». 

Κατά την κήρυξη της ελληνικής επαναστάσεως ο Καββαδίας πήρε 
μέρος στον ιερό αγώνα και ήταν ένας απ’ τους ακολούθους του Δ. Ύψη-
λάντου. Αρρώστησε όμως από τριταίο διαλείποντα πυρετό και αναγκά-
σθηκε να επιστρέψη στη Λευκάδα, όπου ανάρρωσε.

Από τότε παρέμεινε στο νησί ως γιατρός και διωρίστηκε απ’ την 
Κυβέρνηση Αρχίατρος. Συνετέλεσε πολύ και στην «ευπρέπεια και καλ-
λονή» του ναού της Αγίας Παρασκευής2 όπου φαίνεται ήταν ενορίτης.

Πέθανε άτεκνος στις 24 Απριλίου 1870 και κηδεύτηκε στις 25. Ο 
τάφος του είναι μέσα στο ναό της Αγίας Παρασκευής. Στην πλάκα του 

1.  Έπεται του προηγουμένου κειμένου («Πάνος Κοντογιώργης») στην ίδια Επιφυλλίδα.
2.  Σπυρ. Καρίνταβας, Λόγος επικήδειος εις Ιωάννην Καββαδίαν, εκφωνηθείς εν τω 

ιερώ ναώ της Αγίας Παρασκευής τη 25 Απριλίου 1870 (Κέρκυρα – Τυπογραφείον Η 
Κέρ κυρα 1870).
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τάφου του δουλεμένη από το γλύπτη Ιάκωβο Μαλακατέ υπάρχει τούτη 
η επιγραφή:

ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΑΡΧΙΑΤΡΩ,

ΑΝΔΡΙ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΩ,
ΝΟΣΟΎΝΤΩΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΙ

ΠΡΟΦΡΟΝΩ ΚΑΙ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩ.

ΕΤΗ ΞΘ΄ ΕΎΣΕΒΩΣ ΖΗΣΑΝΤΙ
ΟΙΧΟΜΕΝΩ, ΤΕ ΤΗ, ΚΔ΄

ΑΠΡΙΛΙΟΎ ΑΩΟ΄
Η ΣΎΖΎΓΟΣ

ΑΓΑΘΗ ΛΟΓΟΘΕΤΟΎ
ΣΤΟΡΓΗΣ ΑΠΕΙΡΟΎ ΕΝΕΚΕΝ
ΛΙΘΟΝ ΤΟΝΔΕ ΔΑΚΡΎΟΕΣΣΑ

ΑΝΕΘΗΚΕ

Η σύζυγός του Αγαθή φαίνεται πως καταγόνταν απ’ τη σημαντική 
οικογένεια Λογοθέτη της πόλεως.

Π. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Άρθρο του Π. Γ. Ροντογιάννη στην εφημ. Λευκαδίτικες Σελί-
δες (σε συνέχειες: [1] φ. 20, Λευκάδα, Ιανουάριος 1963, [2] φ. 
21, Φεβρουάριος 1963, [3] φ. 22, Μάρτιος 1963, [4]  φ. 23-24, 
Απρίλιος-Μάιος 1963), με τίτλο «Σπυρίδων Ιωάν. Καββαδάς»

Η ΕΠΙΦΎΛΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΣΠΎΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ
Του κ. ΠΑΝΟΎ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ – Γυμνασιάρχου

[1]

Ήταν γιος κτηματία και «ευγενούς»· ο πατέρας του ήταν ο Δημογέρων 
Ιωάννης Καββαδάς,1 που σ’ ένα έγγραφό του ο διευθυντής του Δευτε-
ρεύοντος σχολείου Λευκάδος, Πανάς, ονομάζει «ευγενή κύριο».2 Ήταν 
ο Σπυρίδων Καββαδάς ο πατέρας του διαβοήτου απατεώνα «Κόντε 
Καββαδά» (;)

Ο Σπυρίδων γεννήθηκε στην πόλη της Λευκάδας το 1825 (;). Στα 
1836-37 και έως το 1840-413 τον βρίσκομε μαθητή του Δευτερεύοντος 
Σχολείου. Ήταν φύση ανήσυχη και ταραχοποιός και χαρακτηρίζεται με 
βαρειές φράσεις από τον τότε διευθυντή Πανά. Στα 1837 το Φλεβάρη 
αποβλήθηκε «για ανέκφραστη αναίδεια και τους αφόρητους λόγους 
τους οποίους εξεστόμισε... κατά της υπολήψεως του προφέσσορος των 
μαθηματικών».4 Αναφέρεται ακόμη πως ενοχλούσε όλους τους καθη-
γητάς και τις πράξεις του ο διευθυντής χαρακτηρίζει «αισχράς». Ας 
είναι για δικαιολογία του, πως δεν ήταν ο μόνος αναιδής εκεί μέσα, και 
πως έκανε ό,τι και τ’ άλλα παιδιά της σειράς του, που δεν λογάριαζαν 
κανένα, κακομαθημένα, όπως ήταν. Στα 1840 το Σεπτέμβρη υπέπεσε 
σ’ ένα χειρότερο παράπτωμα. Μαζί με τον συμμαθητή του και κατόπιν 
γνωστό και ευρύτερα λόγιο Ιωάννη Σταματέλο, παρέσυρε κι’ άλλους 

1.  Κ. Μαχαιρά, Η Λευκάς υπό την Αγγλικήν Προστασίαν, σ. 119.
2.  Βιβλ. Αλληλογρ. 1879-94, σ. 41, Αρχείον Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος.
3.  Βιβλ. Γενικής Καταγραφής 1837-1852-53 Αρχ. Γυμν.
4.  Βιβλ. Αλληλογρ. όπως παραπάνω.

2. Parartima.indd   510 18/4/2021   1:10:24 μμ



Παράρτημα 511

συμμαθητές του να υπογράψουν συκοφαντική αναφορά εναντίον του 
διευθυντού του σχολειού, μαθηματικού Επ. Μανάρη, πως δεν έδειχνε 
το ενδιαφέρον, που έπρεπε για το μάθημα της κατηχήσεως.5

Άμα τέλειωσε το Δ(ευτερεύ)ον Λευκάδος φοίτησε στη Νομική Σχολή 
της Ιονίου Ακαδημίας και πήρε το δίπλωμα του δικηγόρου. Γύρισε κατό-
πιν στη Λευκάδα όπου δικηγόρησε ως στο 1866. Ήταν εκεί διακεκριμένο 
μέλος της κοινωνίας της πόλεως και μέλος μιας πλειάδας νέων δικηγόρων 
και διανοουμένων, που φιλολογούσαν και πολιτικολογούσαν και κινούνταν 
γύρω απ’ τον Αριστ. Βαλαωρίτη. Ήταν ομοϊδεάτες του ποιητή σε όλα, 
επηρεασμένοι από τις αρχές ενότητας, ανεξαρτησίας και ελευθερίας, και 
ενθουσιασμένοι από το έργο του ποιητή οι ρωμαντικοί νέοι της Λευκάδας. 

Ο Καββαδάς ήταν τύπος ενθουσιώδης και με ικανότητες ποιητικές. 
Σαν δημοσιογράφος παρουσιάζεται μαχητικός. Την ποιητική του κλί-
ση τη δείχνουν μερικά μικράς αξίας έργα του. Γράφει ποιήματα γιατί 
έγραφε κι’ όλη η συντροφιά του κάτω απ’ την επίδραση του Βαλαω-
ρίτη. Τα ποιήματά του αυτά τα εκδίδει σε φυλλάδια, όπως και ο ποι-
ητής του «Διάκου». Νέος στα 1843 κι’ ενθουσιασμένος από την τιμή 
που έλαβε για τρίτη φορά ο Λευκαδίτης Πέτρος Πετριτσόπουλος, που 
έγινε Πρόεδρος της Γερουσίας για τρίτη φορά, της Κυβερνήσεως της 
Επτανήσου, και με την ευκαιρία που η Λευκάδα γιόρταζε το γεγονός 
το Φλεβάρη του 1843 (είχε γιορτάσει το ίδιο και το 1842) έγραψε ένα 
«μελόδραμα» προς τιμήν του Πετριτσόπουλου. Ο τίτλος του έργου εί-
ναι: «Η Δόξα της Λευκάδος, μελόδραμα εις δύο πράξεις, υπό Σπυρίδω-
νος Ιωάννου Καββαδά Λευκαδίου. Εν Πάτραις εκ της τυπογραφίας Μ. 
Γεωργιάδου, 1843». Αυτό δε είναι και το πρώτο έργο που ξέρομε. Το 
«Μελόδραμα» αυτό έχει δύο πράξεις. Το θέμα αναπτύσσεται σε 417 
στίχους ομοιοκατάληκτους, αλλού ιαμβικούς, αλλού τροχαϊκούς ή ανα-
παιστικούς, άλλοτε σε στίχους, στροφές τετράστιχες κι’ άλλοτε τρίστι-
χες. Η πρώτη πράξη (στίχ. 1-188) έχει δυο σκηνές. Στην πρώτη σκηνή 
δυο χωριατοπούλες, βοσκοπούλες, η Αναστασία και η Ελένη, την ώρα 
που ανατέλλει ο ήλιος «καθήμεναι επάνω εις δύο χορταριασμένους 
λίθους πλέκουσι με άνθη ένα στέφανον» για να στεφανώσουν τον Πρό-
εδρο της Κυβερνήσεως της Επτανήσου, Λευκαδίτη Π. Πετριτσόπουλο 
από μέρος της Λευκάδος. Η συζήτησή τους και το τραγούδι τους προς 
τιμή του Πετριτσόπουλου και της συζύγου του αποτελούν την πρώτη 
σκηνή (1-170). Το τραγούδι που λένε κατόπιν μαζί με όλους τους βο-

5.  Βιβλ. Αλληλογρ. όπως παραπάνω, σ. 100 και εξής.
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σκούς αποτελεί την Δεύτερη Σκηνή (στίχ. 170-188). Το δεύτερο αυτό 
τραγούδι κλείνει με τα εξής τρίστιχα: 

«Ο λαός ευχάς φωνάζει
Ζήτω! Ζήτω! λέγει κράζει
Περιτσόπουλ’ αγαθέ.»

«Το λοιπόν ας πιούμε όλοι
τα ποτήρια, το ρομπόλι

κι’ ούσο εύρωμε (σικ) κρασί.»

Η δεύτερη πράξη έχει έξ σκηνές (στίχ. 189-416). Στην Α΄ σκηνή (στίχ. 
189-244) ο Απόλλων «έχων εις τον βραχίονά του κρεμαμένην την λύραν 
του» τραγουδεί, υμνεί πρώτα τη Λευκάδα κι’ έπειτα τον Πετριτσόπουλο.

Στη δεύτερη σκηνή (στίχ. 245-264) η Αναστασία και η Ελένη «με τα 
δώρα εις τας χείρας» αναρωτιώνται πώς θα κατορθώσουν να στείλουν 
τα «δώρα» τους στον τιμώμενο στην Κέρκυρα και στο τέλος τραγου-
δούν προς τιμήν του: «...είσ’ ενάρετος, γενναίος, φιλελεύθερος υιός, της 
Πατρίδος, λέγοι, Κλέος ο Λευκάδιος λαός...».

«Ζήσον ευδαίμων φωνάζει,
Ύμνους, άσματα εκφράζει
Προς τον ουρανόν πολλά.»

«Πετριτσόπουλε φωστήρα,
π’ αναρίθμητα η Μοίρα

σου εχάρισε καλά.»

Στη Γ΄ σκηνή (στίχ. 265-306) ο Απόλλων «θεωρών τας άνωθεν ν’ ανα-
χωρούν χορεύουσαι» εκφράζει την αγαλλίασή του για τη χαρά κι’ ευ-
τυχία του νησιού και «τραγωδεί» υμνολογώντας τον Πετριτσόπουλο.

Στην Δ΄ σκηνή (στίχ. 307-370) η Αναστασία και η Ελένη «η μεν Ανα-
στασία με ένα κλάδον δάφνης και ελαίας, και με τον ανθόδεσμον ανά 
χείρας, η δε Ελένη με τον στέφανον και με δύο λευκάς περιστεράς» αντι-
λαμβάνονται την παρουσίαν του Απόλλωνος και φοβισμένες αναρωτιώ-
νται ποιος τάχα νά ’ναι· αρχίζουν έπειτα να συζητούν μαζί του, μαθαί-
νουν ποιος είναι και ότι ήρθε να συναντήσει και να συγχαρεί για το ευ-
χάριστο γεγονός, κάθονται υπό μιας φτελιάς και ψάλλουν το ίδιο άσμα 
που τραγούδησε ο Απόλλων μόνος στην Α΄ σκηνή της δεύτερης Πράξεως:

«Χαίρε χαίρε Λευκαδία,
των σοφών η κατοικία,
των ενδόξων η αυλή
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Χαίρε νήσος των ανδρείων
και πατρίς των Ζαμπελίων

της ποιήσεως η γη.»

Κατόπιν περνούν στον έπαινο του Π(ετριτσόπουλου) και στο τέλος 
εύχονται να στείλη ο Ζεύς τα δώρα στον τιμώμενο και στην «Κυρίαν».

Σκηνή Ε΄ (στίχ. 371-408). Στα προηγούμενα πρόσωπα προστίθεται 
ο Ερμής που έρχεται από τον Όλυμπο, διότι οι ευχές στον Δία εισακού-
σθηκαν. Ήρθε για να πάρη τα δώρα και να τα μεταφέρη στην Κέρκυρα. 
Οι κοπέλλες δοξάζουν τον Δία, ο Απόλλων συνιστά να τιμούν και να 
λατρεύουν τον υπέρτατο θεό, τον Δία, και ο Ερμής επαινεί τα δώρα 
που είναι «ηδονικά της τιμής βραβεία / και της τύχης μυστικά / που 
υψώνουν και κρημνίζουν / αιφνιδίως τα πολλά». Στο τέλος οι κοπέλλες 
προσφέρουν τα δώρα προς τον Ερμήν και ψάλλουν:

«“Ζήσον ευδαίμων”, φωνάζει
ύμνους, άσματα εκφράζει

ο λαός εδώ πολλά
Πετριτσόπουλε φωστήρα
Π’ αναρίθμητα η μοίρα
Σου εχάρισε καλά.»

Ο Ερμής κρατώντας τα δώρα άδει:
«Χαίρε, χαίρε Λευκαδία, των σοφών η κατοικία κ.λπ.»
Πατριώτην δαφνοφόρον, / σ’ ονομάζει ο λαός, / την δε δόξαν στέλλει 

δώρον / ο υπέρτατος θεός.
Στην Στ΄ σκηνή (στίχ. 408-416) ο χορός και οι άνωθεν τραγουδούν:

«Είσ’ ενάρετος γενναίος...
Ας χορεύουμε κρατώντας

τα ποτήρια της χαράς
κι’ ας φωνάζωμε το Ζήτω

τ’ αυθεντός και της Κυράς.»

[2]

Ένα δεύτερο έργο του Σπ. Καββαδά έχει τίτλο Οδηγίαι διά την εν Λευ-
κάδι εκλογήν των αντιπροσώπων, ήτοι συνδιαλέξεις λευκαδίων χωρι-
κών εις τα 1850, υπό Σπυρ. Ιωάννου Καββαδά, δικηγόρου εν Κερκύρα, 
τυπογραφείον Ερμής, Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1850. Το αντίτυπον 
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που έχω στη διάθεσή μου είναι, δυστυχώς ελλιπές· έχει μόνον 14 σελί-
δες. Πόσες λείπουν δεν ξαίρω. Σ’ αυτό ο Κ. προσπαθεί να δώση οδηγίες 
στους Λευκαδίτες, ποιους να εκλέγουν αντιπροσώπους τους, τώρα που 
τους παραχωρήθηκε το δικαίωμα να κάνουν πραγματικές εκλογές. Δύο 
χωρικοί συζητούν για το δικαίωμα του εκλέγειν, που τότε είχε παραχω-
ρηθή. Επειδή είχαν πολλές απορίες σχετικά, κατέφυγαν στο δάσκαλο, 
στον παπά κι’ ένα γέρο, για να ζητήσουν πληροφορίες κι’ εξηγήσεις. Ο 
δάσκαλος τους ετόνισε τη σημασία του δικαιώματος αυτού της ελευθέρας 
εκλογής για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Καταδικάζει τον τρόπο 
που γίνονταν ως τότε (1850) η εκλογή των αντιπροσώπων στα Επτάνη-
σα: «Η Προστασία» μέσω της Κυβερνή σεως παρουσίαζε στους εκλογείς 
ένα διπλό κατάλογο προσώπων για να δια λέξουν τους μισούς. «Μας έδι-
δε, λέει ο δάσκαλος, δώδεκα μαύρους η Κυβέρνηση, κι’ εμείς εκλέγαμεν 
τους έξη, και οποιονδήποτε κι’ αν διαλέγαμε, ήταν πάντοτε μαύρος».6 
Και η συμβουλή που δίνει ο συγγραφέας με το στόμα του δασκάλου, 
είναι να διαλέξουν ηθικούς, καλούς, τιμίους ανθρώπους και ανθρώπους 
που νάχουν όλα εκείνα που κάνουν έναν πολίτη να πονάη τον τόπο του: 
Να έχη παιδιά, αδέλφια, οικογένεια «διά να τον παρακινή η προς αυτά 
αφοσίωσις και αγάπη διά το καλό των άλλων [...].7 Να έχουν κάποια πε-
ριουσία, “κατάστασιν”, διά να τους πονή να την επιβαρύνουν και διά να 
φροντίσουν να την ελαφρώνουν, και να είναι από εκείνους όπου συνει-
σφέρουν εις το δημόσιον, και συνυποφέρουν τας δυστυχίας και τα βάρη, 
να είναι πολίται σεβάσμιοι και άξιοι εις το να παραστήσουν τα δικαιώ-
ματά μας. Και θεόφοβοι διά να τρέμουν το ιερόν της φοβεράς κρίσεως, 
και φιλότιμοι διά να εντρέπονται το πρόσωπον του κόσμου και ευαίσθη-
τοι διά να αισθάνωνται τον έλεγχον και την τύψιν του συνειδότος [...]».8

Αλλά εις την εκλογήν πρέπει νάχη ακόμα ο εκλογεύς υπ’ όψει του ότι 
«Του πεπαιδευμένου και ασυνειδήτου το κονδύλι ό,τι γράψει δεν σβύνε-
ται πλέον, ενώ εκείνο του φρονίμου και τιμίου πολίτου, τα μεν κακά και 
ολέθρια δεν τα γράφει ποτέ, τα δε καλά τα υπογράφει. Και αν καμμίαν 
φοράν ήθελον από άγνοιαν απατηθή, μένει τουλάχιστον η γλυκεία ελπίς 
να τα σβύση και εξαλείψη με ευκολίαν η επερχομένη γενεά [...]».9 

Και γίνεται ο συγγραφεύς δριμύτατος κριτής όταν γράφει: «Εξ αι-
τίας αυτού (του συντάγματος του 1817) είμεθα έως τώρα καταφορτω-

6.  Οδηγίαι διά την εν Λευκάδι εκλογήν κ.λπ., σ. 10.
7.  Εν αυτώ, σ. 12.
8.  Εν αυτώ, σ. 12 και 13.
9.  Εν αυτώ, σ. 14.
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μένοι από υπερόγκους φόρους και καταδικασμένοι να δουλεύουμε διά 
να τρέφωμεν με τους ιδρώτας μας τα όργανα των ελαττωμάτων, και να 
ζωοτρέφωμεν, λέγω, με πολυποίκιλα φαγητά, και να ενδύωμεν με μετα-
ξωτά φορέματα ένα περιωρισμένον αριθμόν υποκειμένων, και ένα με-
γάλον αριθμόν ξένων. Με τον ιδρώτα μας εδιατηρήσαμεν πάντοτε τους 
χορούς και τας ξεφαντώσεις των πρώτων, και με τους κόπους μας εβα-
στάξαμεν έως τώρα τας ασωτίας και ασελγείας των δευτέρων [...]».10

Ανήκε ο Καββαδάς, όπως είπαμε, στην ομάδα των προοδευτικών νέων 
επιστημόνων της εποχής του, οι οποίοι και προ της Ενώσεως αγω-
νίζονταν για την ανεξαρτησία της Επτανήσου και αμέσως μετά την 
Ένω ση σθεναρώτερα ανέλαβαν ένα αγώνα για την αποκατάσταση των 
πολιτικών δικαιωμάτων των πολλών, που τους αντιμάχονταν οι «πε-
ρου κόνοι»,11 όπως λέγανε τους συντηρητικούς και ανθενωτικούς στο 
διά στημα των αγώνων για την ένωση. 

Οι προοδευτικοί αυτοί λοιπόν νέοι, ανάμεσα στους οποίους είναι 
και ο Σ. Κ., ίδρυσαν στις 5 Ιουλίου 1864 (έτος ελληνικόν) στη Λευκάδα 
τον πολιτικό Σύλλογο «Η Αδελφότης». Περισσότερο και από τα άρθρα 
του καταστατικού είναι για τους σκοπούς του Συλλόγου διαφωτιστικά 
όσα το Συμβούλιο γράφει στο φυλλάδιο που εξέδωκε με τον τίτλο: 
«Ανά πτυξις του προγράμματος του εν Λευκάδι πολιτικού Συλλόγου η 
Αδελ φότης και έκθεσις του προς βιαίαν διάλυσιν του Συλλόγου αυτού 
γεγονότων. Εκδίδεται δαπάνη του Πολιτικού Συλλόγου. Κέρκυρα, τυ-
πογραφείον η Ιονία, αδελφών Κάων – 1864».

Μετά την Ένωση ο Σπυρ. Καββαδάς και οι άλλοι του Συλλόγου «Η 
Αδελφότης» εξέδωκαν την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, εφημερίδα στη 
Λευκάδα, με τον τίτλο Λευκάς και φέρανε για το σκοπό αυτό το πρώτο 
στο νησί τυπογραφείο. Το τυπογραφείο «Πίνδος» που έκαμε στη Λευ-
κάδα αρκετές εκδόσεις βιβλιαρίων, φυλλαδίων και εφημερίδων. 

Κατ’ αυτό το διάστημα ο Καββαδάς βρίσκεται σε φιλικώτατες σχέ-
σεις τόσο με τον ερημίτη της Μαδουρής, που τώρα γράφει το «Διάκο», 
όσο και με όλους τους διακεκριμένους του τόπου ανθρώπους. Στις 12 
Απριλίου 1866 ο Λεωνίδας [;] Περικλ(ής) Σταύρος, που έμενε στην 
Άρτα, και είχε πριν λίγες μέρες επισκεφθή την Λευκάδα και στο ερη-
μητήριό του τον Αρ. Βαλαωρίτη, όπου άκουσε αποσπάσματα από τον 
«Διάκο», έγραψε από την Άρτα στον Καββαδά ένα γράμμα για να του 
πη τον ενθουσιασμό του και τη συγκίνηση που δοκίμασε από την επαφή 

10.  Εν αυτώ, σ. 7.
11.  Αυτοί που φορούσαν περούκες.
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του με τον ποιητή. Το γράμμα αυτό του Σταύρου και η απάντηση του 
Καββαδά δημοσιεύονται στο υπ’ αριθ. 9 φύλλο, σελ. 4 της εφημερίδας 
Λευκάς. Από την απάντηση του Καββαδά που δημοσιεύεται στο ίδιο 
αυτό φύλλο, μαθαίνομε, πως ήταν φίλος του αδελφού του ποιητή Ξε-
νοφώντος Βαλαωρίτη, του δικηγόρου Ευάγ. Ζαβερδινού, του δικηγόρου 
Αχιλ. Τάργα (ήταν οι δυο απ’ τους συντάκτες της Λευκάδος), του Ζ. 
Βρεττού, του Αναστ. Βερυκίου, του Αναστ. Λαβράνου, και ότι επισκέ-
πτονταν τον ποιητή που έμενε ολοένα τώρα στη Μαδουρή, κι’ έγραφε το 
«Διάκο». Πατριωτικός ενθουσιασμός συνείχε τη συντροφιά του ποιητή. 
Το γράμμα του Σταύρου και η απάντηση του Σπ. Καββαδά έχουν αρκετό 
ενδιαφέρον, γιατί φέρνουν στο προσκήνιο τον Αριστ. Βαλαωρίτη και το 
έργο του «Αθανάσιος Διάκος» και μας παρουσιάζουν ένα κομμάτι απ’ 
την πνευματική ζωή της Λευκάδας εδώ και 100 περίπου χρόνια. Ακόμη 
και για μερικές άλλες πληροφορίες που παίρνομε. Γράφει ο Σταύρος: 

Εν Άρτη την 12 Απριλίου 1866.
Φίλτατέ μοι Σπυρίδων, κατεθλίβην μη δυνηθείς να σας ίδω κατά 

το ολίγον της διαμονής μου εις την πατρίδα μας διάστημα [...] ελπίζω 
όμως με την επιστροφήν μου εν εκτάσει πολλά να είπωμεν. Γνωρίζων 
πόσον των φώτων εραστής και της προόδου είσθε υπέρ παντός δε άλ-
λου (σικ) την τιμήν υπερτέραν του έθνους μας έχετε, διά τούτο έρχο-
μαι να σας περιγράψω εν συντόμω μίαν κατά την ημέραν της Με γάλης 
Τετάρτης αυτόθεν εκδρομήν μου [...] εγώ διηρχόμην με μίαν λέμβον 
την λίμνην μας, αριστερόθεν έχων τα όρη και λόφους της Ακαρνανίας 
και δεξιόθεν τους πορτοκαλώνας της Λευκάδος [...]. Ευρέθην μετ’ 
ολίγον ευθύς τότε εις το ανοικτόν πέλαγος [...]. Ευρέθην ταχέως εις 
τα ακαλλιέργητα, αλλ’ ωραία νησίδια Σκορπιόν, Χελώνην [...] και 
μόλις διήλθον το ακρωτήριον «Σπασμένη Βρύσις»12 βλέπω έμπροσθέν 
μου την νήσον Μαδουρή, οποίαν εκ νεότητός μου δεν είχον επισκεφθή 
πλέον, ακαλλιέργητον μεν τότε, εξαισίας δε καλλονής ήδη διά τε την 
καλλιέργειάν της, τον ωραίον πύργον, την Γοτθικήν εκκλησίαν και τα 
τείχη της τα οποία απ’ άκρου μέχρι κορυφής ωραίους σχηματίζουσι 
κύκλους, τας αμπέλους περικυκλούντας. Ανέβην εις την προκυμαίαν 
και ιδού ευρίσκομαι απέναντι του ερημίτου ποιητού της «Κυρά Φρο-
σύνης» και των «Μνημοσύνων». Με δέχεται με την συνήθη φιλοξενείαν 
του, επισκεπτόμεθα μαζί όλην την νήσον και επιστρέψαντες εις τον 
Πύργον παρεκάλεσα αυτόν να με αναγνώση έν μέρος εκ του νέου 

12.  Προφανώς θέλει να πη του «Πασά τη Βρύση».
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ποιήματός του «Ο Αθανάσιος Διάκος». Λαμβάνει τυχαίως το μέρος «η 
Αποκάλυψις» και το αναγιγνώσκει. Δεν δύναμαι να περιγράψω το ζω-
ηρόν της παραστάσεως, την των ιδεών σειράν και το μεγαλείον αυτών, 
τα εθνικά αισθήματα, την πάτριον ιστορίαν [...]. Το όλον τελοσπάντων 
μ’ έκαμε να γείνω φρενήρης. Τα δάκρυα εθόλωσαν τους οφθαλμούς 
μου και εγερθείς θερμώς ενηγκαλίσθην και εγκαρδίως τον ποιητήν 
μας. Τοσαύτη δε ήτο αμφοτέρων η συγκίνησις ώστε διά πολλήν ώραν 
επεκράτησε η μεγαλυτέρα σιωπή. Παρακαλέσας αυτόν μετ’ ολίγον 
και πάλιν να με αναγνώση έτερόν τι μέρος του ποιήματός του έλαβε 
έν νέον τυχαίως, «ο Πόλεμος».13 Εις την ανάγνωσιν τούτου πολλάκις 
υπεχρεώθην ν’ αντικόψω αυτόν από τον μεγάλον ενθουσιασμόν μου. Ο 
διάλογος μεταξύ «Διάκου και Σιτπέϊ»14 [...] είναι αμίμητος [...]». 

Έρρωσθε ο φίλος σας Περ. Σταύρος.

[3]

Στο γράμμα του Σταύρου ο Καββαδάς απάντησε:

Φίλτατε Περίκλεις. Ελάβομεν την επιστολήν Σας, εν η ανέγνομεν (σικ) 
την περιγραφήν της του ερημίτου ποιητού κ. Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 
επισκέψεώς Σας εν τη νησιδίω Μαδουρή. Παράδοξος σύμπτωσις φίλε 
μου. Κατά την αυτήν ημέραν και ώραν της δεκάτης πέμπτης και εγώ 
μεταξύ των λοιπών φίλων μου Ξ. Βαλαωρίτου, Ευαγγέλου Ζαβερδινού,15 
Αχιλλέως Τάργα,16 Ζ. Βρεττού, Αναστ. Βερυκίου και Αναστ. Λαβράνου 
και του Γεωργίου Ζαδέ, καθηγητού της Γαλλικής γλώσσης εν τω ενταύθα 
Γυμνασίω, επεσκέφθημεν τον ερημίτην ποιητήν Κυρ. Βαλαωρίτην [...].

Εφθάσαμεν την πρασινοστεφή και διαργύρω εσθήτι περιβεβλημένην 
νήσον του Ποιητού και ενώπιον μεγαλοπρεπούς και υψιπνόου μεγάρου, 
επί του εξώστου του οποίου η κυανόχρους σταυροφόρος σημαία ανε-
πε τά σ[σ]ετο, εις την ακτήν της θαλάσσης εύρομεν τον ποιητήν περι-
μένοντα ημάς μακρόθεν και υποδεχθέντα λίαν φιλοφρονητικώς [...] και 
εκαθίσαμεν υπό παχυτάτην σκιάν στρογγύλης και άνθεσιν εστολισμένης 

13.  Πρόκειται ίσως για την περιγραφή της μάχης στην Αλαμάνα. 
14.  Ίσως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος αντί Ησαΐα. Εκτός αν υποθέσωμεν ότι 

υπήρχε κάποιο πρόσωπο στο έργο –Σαΐτμπεης, να πούμε– που κατόπιν ο ποιητής το αντι-
κατέστησε με άλλο· ίσως το Χαλήλμπεη. 

15.  Ήταν δικηγόρος, ανεψιός του δεσπότη Αραβανή.
16.  Ήταν απ’ τους καλούς νομικούς του καιρού του. Σκοτώθηκε στο σεισμό του 1869.
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ελαίας, πέριξ ωραίας μαρμαρίνου τραπέζης [...] περιήλθομεν απ’ άκρον 
εις άκρον την ωραίαν νήσον, όπου συχνά υπηντούμεν ωραία και καρ-
ποφόρα δένδρα. Εύρομεν αυτήν κατάφυτον ωραίας αμπέλου και εντε-
λώς καλλιεργημένην και κεκοσμημένην με παντοία ηδύπνοα άνθη [...].

Επανήλθομεν εις την κατοικίαν του ποιητού, όπου παρακαλέσα-
ντες αυ τόν, ανέγνωσεν ημίν αποσπάσματά τινα της του Αθ. Διάκου 
επικής ποι ήσεώς του [...]. Παρετέθη ημίν υπό την ευσκιόφυλλον και 
ανθοστόλι στον ελαίαν γεύμα πολυτελές και λαμπρόν. Πλήρεις αισθη-
μάτων υπό του επί κεφαλής της τραπέζης καθημένου ποιητού, κατά 
πρώτον ψάλλοντες το Χριστός Ανέστη, μετά ταύτα δε προπόσεις 
εγένοντο υπ’ αυτού, συμ πα ρα κο λουθή[σα]σαι ενθουσιωδώς υπό των 
συνδαιτημόνων υπέρ του μεγαλείου του Έθνους και του σεπτού ημών 
Άνακτος. Ετέρα δε παρηκολούθησεν αυτάς εκ μέρους του κ. Βρετ-
τού (Προέδρου του Πολιτικού Συλλόγου «Η Αδελφότης») υπέρ της 
ταχείας πραγματοποιήσεως της μεγάλης του Πανελληνίου Ιδέας και 
της ευαγγελικής ισότητος και αδελφότητος εις άπασαν την Ελληνικήν 
φυλήν. [...] Υγίαινε. Εν Λευκάδι τη 15 Απριλίου 1866.

Ο φίλος σας Σ. Καββαδάς.

Στα 1866, όταν με την κατάργηση της Νομαρχίας Λευκάδος κα-
ταργήθηκε και το Πρωτοδικείο της, αρκετοί δικηγόροι της Λευκάδας 
αναγκάστηκαν να διοριστούν σε δημόσιες θέσεις. Ο Καββαδάς διορί-
στηκε Ειρηνοδίκης της εξοχής και της Κεφαλληνίας. Σχετικά η Λευκάς 
γράφει: «Είναι αληθές, ότι ο κ. Καββαδάς, είς των συντακτών μέχρι 
τούδε της εφημερίδος Λευκάς ήταν άξιος πολύ καλλιτέρας τύχης διά 
τε την ικανότητα αυτού περί την νομικήν επιστήμην, το ευφυέστατο 
και αντιληπτικόν αυτού πνεύμα, το ορθόν κριτήριόν του, το ακέραιον 
του χαρακτήρος του και την δραστηριότητα και τιμιότητα αυτού. Λυ-
πούμεθα δε βαθέως ημείς διά την εκ της καταστροφής του εν Λευκάδι 
Πρωτοδικείου περιελθούσαν ανάγκην εις τον αξιότιμον τούτον συνερ-
γάτην μας του να αποδεχθή την όλως δυσανάλογον τούτην θέσιν και 
να παύση από συντάκτης και ούτω να υστερηθή η κοινωνία μας την έν-
θερμον αυτού υπεράσπισιν των δικαιωμάτων της, την κοινωνικήν αυτής 
ανάπτυξιν και χριστιανικήν μόρφωσίν της».17

Μερικά τουλάχιστον από τα άρθρα της εφημερίδος Λευκάς μέχρι 
του 11ου φύλλου είναι κατά πάσαν πιθανότητα του καλάμου του Καβ-
βαδά. Και είναι τα άρθρα αυτά εκτάκτου δυνάμεως και συγχρονισμέ-

17.  Εφημ. Λευκάς, φύλλον 11, σ. 3, σημ. 3, 28 Απριλίου 1866.
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νων προοδευτικών αντιλήψεων. Να πώς αρχίζει π.χ. το κύριον άρθρον 
του πρώτου φύλλου που έχει την επιγραφήν «Το καθήκον».

[4]

«Αφ’ ης εποχής ετέθη το βάθρον των ελευθέρων πολιτειών, το δόγ-
μα ότι “οι άρχοντες δεν έχουσιν ει μη χρέη, οι δε πολίται μόνοι έχουσι 
δικαιώματα”, άπαντα τα έθνη εκείνα άτινα απαρεγκλίτως το δόγμα 
τούτο ετήρησαν, προήχθησαν επί τοσούτον εις βαθμόν δόξης, μεγαλείου 
και ευδαιμονίας, ώστε σήμερον παρίστανται ως τα πρότυπα εθνών [...]».

Με το όνομά του δημοσιεύεται στο υπ’ αριθ. 11 φύλλον (28-4-
1866), σ. 3 της εφημερίδος Λευκάς, επιμνημόσυνος λόγος στον Συνήγο-
ρο (δικηγόρο) Πέτρο Πολίτη, Γραμματέα της Επιτροπής του Πολιτικού 
Συλλόγου «Η Αδελφότης». Ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε στις 22-4-1866.

Το μακροσκελέστατο, απ’ όσα ξαίρομε, ποίημα του Καββαδά έχει 
τον τίτλο Η Διακόρευσις της Μαρίας – Διήγημα Φαντασίας – υπό Σπυ-
ρίδωνος Καββαδά, Δικηγόρου παρά τοις εν Λευκάδι Δικαστηρίοις, 
εκδίδεται δαπάνη των Συμπολιτών του. Ύπό Γεωργίου Χριστοδουλο-
πούλου. Εν Λευκάδι, εκ του τυπογραφείου και Βιβλιοπωλείου Γ. Χρι-
στοδουλοπούλου, 1872.18 Σελίδες αριθμημένες 1-28. Στη σελίδα 3 ο 
Καββαδάς πληροφορεί τους αναγνώστες του, ότι «όλως ιδανικόν και 
φαντασιώδες είναι το αντικείμενον περί του οποίου η φαντασία μου 
διαπραγματεύεται εν τω παρόντι πονήματι» και συνέχεια εξηγεί τους 
σκοπούς του δημοσιεύματός του, να «χαλινώση διά ζωηρού παραδείγ-
ματος τα σαρκικά πάθη και διαφωτίση την σκοτεινήν διάνοιαν των 
απαιδεύτων». Πρόκειται για ποίημα που αποτελείται από 294 δίστιχα. 
Οι περισσότεροι στίχοι είναι μετρικά εσφαλμένοι και παιδαριώδεις και 
κατά την έκφρασιν και το περιεχόμενον. Παραθέτομεν λίγα δίστιχα 
από την αρχή:

«Περιβόλι ανθόδενδρον στους πρόποδας λοφίσκου
με μία καλύβα βλάχικη προς χρήσιν ποιμενίσκου.
Εβρέχετ’ από θάλασσαν απέραντον κι’ αγρίαν
εντός αυτής εσβένοντο στην ακροθαλασσίαν

και προς την δύσιν του φωτός οι δίσκοι των Ηλίων

18.  Το αντίτυπο που έχω υπ’ όψει μου είναι του συνάδελφου κ. Πανταζή Κοντομίχη, 
που ευγενικά το έθεσε στη διάθεσή μου. 
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κ’ εικόνιζον ναυάγιον σωμάτων ουρανίων!
Αντανακλούσαν αι ακτίνες των ακτινοβόλοι

και ροδόχροον το φως εις τον ουράνιον θόλον.
Φωτεινόν πολύχροον Σέλας επί του αιθέρος,

λαμπρόν, ωραίον, μεγαλοπρεπές κατά το θέρος,
εχρωμάτιζον... και εντός των κυματιζομένων
θαλασσίων υδάτων τώβλεπες εικονισμένον

το πολυχρώματον φως οπού εφαίνετο Σέλας,
τας υπό τον ουρανόν εχρωμάτιζε νεφέλας...

..........................................................................

Πέριξ θάμνων πυγόλαμπ’ αστεράκια ’πετούσαν
κι εις την ουράν των φώσφορον εξάνεπτον κι’ εσβούσαν...»

Στα 1878 ο Καββαδάς ήταν ειρηνοδίκης Σολίου και στο Μύτικα, όπου 
έμενε, έγραψε στα 1878 και στη Λευκάδα τύπωσε ένα ποίημά του 
που επιγράφεται: Ασπασμός της Απελευθερωθείσης Νοτίου Ηπείρου 
– Θεσσαλίας προς την Ελευθέραν Ελλάδα – ποίημα του Σπυρίδ. Καβ-
βαδά, Λευκαδίου. Εκδίδοται δαπάναις πολλών Ελλήνων. Εν Λευκάδι, 
τύποις Σπυρίδ. Μούρμουρα, 1878. Το ποίημα αφιερώνεται «Τω Εξο-
χωτάτω και εν τω Βερολινείω Συνεδρίω Φιλοδικαίω Αντιπροέδρω του 
Ευκλεούς Έθνους των Φιλελευθέρων Γάλλων Φιλελλήνω Κυρίω Βαδδι-
γκτώνι, Ύπουργώ των Εξωτερικών κ.λπ. κ.λπ. Εις ελάχιστον τεκμήριον 
βαθυτάτου σεβασμού και ευγνωμοσύνης την ποίησιν ταύτην ανατίθησιν 
ο Ποιητής». Εις το τρίτον φύλλον ο ποιητής απευθύνεται εις τον Βάδδιγ-
κτων και αιτιολογεί. Παραθέτομε μερικούς στίχους: 

«Μάρμαρο μ’ έκαμε η Τουρκιά, και μάρμαρο γλυμένο
Με χρόνων ρεύμα απέραντον ως τον κισσόν ζωσμένο

Ο σκελετός μου έμεινε, κι’ εκείνος παγωμένος
με μαρμαρένιο κάλυμμα σκληρώς σαβανωμένος 

Μ’ έστησε βράχο στο γιαλό, φοβέρα απέναντί σου, 
να βλέπης κατά μέτωπον τα βάρη τσ’ αδελφής σου.
Κι’ εγώ το χρώμα τ’ ουρανού να θεωρώ στα πλοία

και τον σταυρόν της πίστεως και την Ελευθερίαν!...»

Ένα τέταρτο μακροσκελές ποίημα που ξαίρουμε του Καββαδά τιτ-
λοφορείται Η Ελληνική Επανάστασις, ήτοι η Ελευθερία των Ελλήνων 
κατά την 25 Μαρτίου 1821, ποίημα εθνικόν.19 Το έργον αφιερώνεται: 

19.  Το εξώφυλλον του αντιτύπου μας λείπει. Τον τίτλο του ποιήματος βρίσκομε στο 
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«Τω Μεγαλειοτάτω Βασιλεί των Ελλήνων Γεωργίω τω Α΄ κ.λπ. κ.λπ. 
εις ελάχιστον τεκμήριον βαθυτάτου σεβασμού, πίστεως και εθνικής ευ-
γνωμοσύνης το ηρωϊκόν τούτο Ποίημα, ανατίθησιν ο Ποιητής».

Στο δεύτερο φύλλο υπάρχει προσφώνησις στον Βασιλέα Γεώργιο. 
Στο τέλος της προσφωνήσεως σημειώνεται ο τόπος και ο χρόνος της 
συγγραφής:

Εν Κερκύρα, Δήμος Λευκιμμαίων, Τη 25η Μαρτίου 1881.

Όπως φαίνεται ο Καββαδάς υπηρετούσε τότε στη Λευκίμμη. Το 
στιχούργημα αυτό «έμμετρον απάνθισμα της ιστορίας τού υπέρ της 
ανεξαρτησίας του Έθνους ημών Ιερού Αγώνος», όπως λέγει ο στιχουρ-
γός του, αποτελείται από 76 εξάστιχα. Μετά το 22ο εξάστιχο ακολου-
θούν δέκα στίχοι του Σούτσου. «Η Μπουμπουλίνα ήταν ωραία / είχε τα 
βήματα στιβαρά / και η Άρτεμις κολοσσαία...». Οι στίχοι είναι δεκαπε-
ντασύλλαβοι ιαμβικοί. Παραθέτομε το πρώτο εξάστιχο:

«Από της Ίδης ταις σπηλιαίς, κι’ απ’ την κορφή της Πίνδου,
κι’ από την άγρια θάλασσα... τους βράχους... τα λαγκάδια,

επρόβαλες ελευθερία στη σκλαβωμένη γη μας.
Είχες κουμπούρι και σπαθί, στον ώμο καρυοφύλλι,

ενδυμασίαν εθνικήν, με κάππα, και τσαρούχια,
σφαίρες, μπουρλότα και φωτιαίς, για τη ’λευτέρωσί μας.»

Εδώ τελειώνουν οι πληροφορίες μας για το Σπυρ. Καββαδά. Αγνο-
ούμε ακόμα πότε και που πέθανε. Αν πάλι ο Σπ. Καββαδάς που μας 
απα σχολεί, είναι ο ίδιος ή όχι με τον Καββαδά, που αναφέρει ο κ. Τά-
κης Μπαρλάς στον «Μπουρανέλλο»,20 δεν ξαίρω. Απίθανο όμως δεν 
εί ναι. Μολονότι υπάρχουν δυσκολίες για την ταύτισή τους. Ο κ. Μπαρ-
λάς, μας λέγει για τον Καββαδά τα εξής:

«Η αστείρευτη αυτή λαϊκή σάτυρα, που διακωμωδούσε όλα τα κοι-
νωνικά παράδοξα, εξέθρεψε και δυο-τρεις σατυρικούς ποιητές. Πρώτος 
και καλύτερος ο Καββαδάς, πατέρας του γνωστού απατεώνος, που 
απασχόλησε επί ολόκληρες δεκαετίες τις αστυνομίες όλης της Ευρώπης 
και της Αμερικής. Ο Καββαδάς κυκλοφορούσε τα ποιήματά του, χειρό-
γραφα. Οι κυριώτεροι στόχοι του ήταν τα δύο αντίπαλα κόμματα του 

φύλλο 3, σελίδα πρώτη, μέσα στο κείμενο της αφιερώσεως του ποιήματος στον Βασιλέα 
Γεώργιον τον Α΄.

20.  «Ο Μπουρανέλλος». Έκτακτη έκδοση του Δελτίου Πνευματικής Επικοινωνίας 
Λευκαδίων, για τ’ αποκριάτικο ξεφάντωμα της 27ης Φεβρουαρίου 1955, σελίς 2.

2. Parartima.indd   521 18/4/2021   1:10:25 μμ



522 Παράρτημα

Τσαρλαμπά και του Βαλαωρίτη. Ακόμα και το άδικο “κουτσομπολιό” 
δεν δίστασε να υπαινιχθή, γράφοντας για το δεύτερο:

«Για δέστε τον τόν ποιητή
καβάλα στο μουλάρι,

ο κόσμος τόχει τούμπανο
κι’ αυτός κρυφό καμάρι.»

ΤΕΛΟΣ

Π. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Άρθρο του Π. Γ. Ροντογιάννη στην εφημ. Λευκάς 
(φ. 271, Λευκάδα, 24-10-1987), με τίτλο «Καββαδίας 

Ιωάννης του Σαράντη (1831-1902)»

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΎ ΣΑΡΑΝΤΗ (1831-1902)
Του συγγραφέα ΠΑΝΟΎ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Δικηγόρος, γεννήθηκε το 1831 στην πόλη της Λευκάδος. Ήταν γιος ευ-
κατάστατου κτηματία. Ήταν όσο ζούσε γενικώτερα γνωστός ως Σαρά-
ντης, από το όνομα του πατέρα του.

Από το 1845 ως το 1849-18501 παρακολούθησε τα μαθήματα του 
Δευτερεύοντος Σχολείου Λευκάδος ή Λυκείου Λευκάδος και κατόπιν 
πήγε στη Νομική Σχολή της Ιονίου Ακαδημίας και μετά την αποφοίτηση 
εκείθε δικηγόρησε στη Λευκάδα.

Παντρεύτηκε την αδελφή τού από τον Άγιο Πέτρο καταγομένου δια-
κεκριμένου δικηγόρου Ιωάννου Κατηφόρη, πατέρα του υφηγητή στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών Σπυρίδ. Κατηφόρη, που πέθανε τόσο πρόωρα. Απ’ 
αυτόν το γάμο του ο Καββαδίας απόχτησε μόνο μία κόρη, που μεγάλη 
έφυγε για το Παρίσι με τον Άγγελο Σικελιανό κι έμεινε εκεί και χάθηκε.

Την αδελφή του Καββαδία Φιλαρέτη παντρεύτηκε ο Λευκαδίτης λό-
γιος Ιωάννης Σταματέλος ή «καπετάν Χρίστος» κι απ’ αυτήν απόχτησε 
μια κόρη, την Όλγα και γιους τον Αναστάση και Νικόλαο, δικηγόρο και 
λόγιο, που πρόωρα πέθανε.2 

Για τον ξενητεμό της κόρης του στο Παρίσι ο Καββαδίας θεώρησε 
υπεύθυνο τον Άγγελο Σικελιανό και τις αδελφές του και έχθρητα δημι-
ουργήθηκε ανάμεσα στις δυο φαμελιές, που συνεχίστηκε χρόνια πολλά 
κι όταν στο σπίτι του Σταματέλου μπήκε σύζυγος της Όλγας ο σπου-
δαίος δικηγόρος Πάνος Κτενάς από την Καρυά. 

1.  «Βιβλίο Απροσδιορίστου εγγραφής». Αρχείον Γυμνασίου Λευκάδος και «Βιβλίο 
Γενικής Καταγραφής», 1856. Στη βιβλιοθήκη του Γυμν. Λευκάδος, κοντά στο Στάδιο.

2. Π. Χιώτου, Ιωάν. Σταματέλος, βιογραφική αφήγηση, εν Ζακύνθω τύποις Σπ. Κα  -
ψο  κέφαλου, 1881.
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Ο Ιωάννης Καββαδίας ανήκε στην ομάδα των προοδευτικών νέων 
δικηγόρων της εποχής του και στη συντροφιά του Αριστ. Βαλαωρίτη, 
και διακρινόταν περισσότερο από κάθε άλλον του καιρού του για τα 
ανθρωπιστικά του αισθήματα. Λογαριαζόταν ο κατ’ εξοχήν ανθρωπιστής 
στη Λευκάδα.

Διαθέτοντας ευγλωττία ήταν τακτικός ομιλητής από τον άμβωνα 
κατά τις επίσημες γιορτές και συχνότατα ο εγκωμιαστής των «μεθιστα-
μένων εις Κύριον» διακεκριμένων Λευκαδίων. 

Το έτος 1901 διετέλεσε και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Λευκάδος. Απεβίωσε το 19023 πέφτοντας από τη σκάλα του σπιτιού 
του. Είχε καταστεί και τύπος, καθώς συνήθιζε να κυκλοφορεί με την 
«μπέρτα του».

Γραφτά του ξέρω τα παρακάτω:

1. Λόγος επικήδειος στον ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη το 1879. 
Στην περίσταση αυτή ο Καββαδίας, όπως διαβάζομε στο σχετι-
κό φυλλάδιο,4 κρατούσε και «στέφανον του Λαού» με την εκ-
φραστικώτατη επιγραφή «Ο πτωχός λαός ανατέθησι». Προφα-
νώς την είχε γράψει ο ίδιος.

2. Λόγος επικήδειος στον πολιτικό Σπύρο Ε. Βαλαωρίτη (1887).5
3. Λόγος επικήδειος στο Λευκάδιο γιατρό Ζαφείρη Σέρβο (1889).6
4. Κυριακή ομιλία (1901).7 
5. Εκκλησιαστικά (1901).8
6. Ομιλία για τον πολιτικό και φιλόσοφο Βράϊλα-Αρμένη.9 

Δε σημειώνεται εδώ το όνομα του συγγραφέα και το έτος εκδόσε-
ως. Τα βλέπομε στη σελίδα 20 που τελειώνει η διατριβή «Εν Λευκάδι 
20 Νοεμβρίου 1884. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ». Το όνομα του συγ-
γραφέα με κεφαλαία.

Π. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

3.  Εφημερίδα Ώρα Λευκάδος, φύλ. 27, σελ. 2, στήλες 1, 2, 3.
4.  Δες φυλλάδιο «Επί τω θανάτω του Εθνικού Ποιητού Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 

τελευτήσαντος την 24 Ιουλίου 1979».
5.  Το φυλλάδιο στη βιβλιοθήκη μου.
6.  Το φυλλάδιο στη βιβλιοθήκη μου.
7.  Εφημ. Ώρα, φύλ. 6, σελ. 3 (1901).
8.  Εφημ. Ώρα, φύλ. 26 και 27 Δεκεμβρίου 1901.
9.  Σχετικό φυλλάδιο στη βιβλιοθήκη μου. Ο τίτλος του «Πέτρος Βράϊλας Αρμένης». 

Τυπογραφείον Δ. Χριστοδουλοπούλου, σελίδες 20. 
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Σχέδιο λόγου (προσφωνήσεως-ξεναγήσεως) του Πάνου Γ. Ρο-
ντογιάννη, τον οποίο θα εκφωνούσε κατά την προγραμματι-
σμένη για τα τέλη της ανοίξεως του 1964 επίσημη επίσκεψη 
στη Λευκάδα του νιόπαντρου τότε βασιλικού ζεύγους (Κων-
σταντίνου και Άννας-Μαρίας). Η επίσκεψη τελικώς δεν πραγ-
ματοποιήθηκε.

Ο λαός της Λευκάδος έχει την μεγάλην χαράν να υποδέχεται σήμερον 
εις τον τόπον του τας Ύ.Μ. Και είναι εκτάκτως χαρακτηριστικόν και θα 
ηδύνατο να είναι συμβολικόν, ότι απαντά της Ύ.Μ. εις τον φωτεινόν –κυ-
ριολεκτικώς και μεταφορικώς– χώρον ενός σχολείου. Και είναι χαρα-
κτηριστικόν και διότι το γενικώτερον πνεύμα της εποχής μας και διότι η 
Παιδεία αποτελεί τον ένα των δύο πόλων γύρω από τους οποίους κινεί-
ται η ζωή του λαού της μικράς αυτής νήσου. Ο άλλος είναι η γεωργία. 

Από την αναστροφή με την Παιδείαν και τη Γεωργία ο λαός της 
Λευκάδος αφ’ ενός μεν απέκτησε τα ιδιάζοντα γνωρίσματά του: λε-
πτότητα πνεύματος και ψυχής, ειλικρίνεια αισθημάτων, ανδρισμόν και 
τιμιότητα, αφ’ ετέρου δε επέτυχε τον άθλον να δημιουργήση επί ενός 
ορεινού και εν πολλοίς ανύδρου εδάφους ένα ευτυχισμένον βασίλειον 
της ελιάς και της αμπέλου και να το προσφέρη ωράϊσμα του ελληνικού 
χώρου, χαρά των ματιών και της ψυχής αγαλλίασιν, και να γεννήση εις 
τον χώρον του πνεύματος δημιουργούς, των οποίων τα έργα προσφέρει 
κανίσκιον [;] εις τον Ελληνικόν Πολιτισμόν.

Θα ηδύνατο να θεωρηθή περίεργον και αντιφατικόν το γεγονός, ότι 
ο Λευκάδιος με την ποιητικήν και ρομαντικήν διάθεσιν, μολονότι η θά-
λασσα του Ιονίου είναι τόσον ωραία και συχνά μαγευτική, επροτίμησε 
την γην. Αυτήν αγάπησε περισσότερον και εις αυτήν προσεκολλήθη. 
Δεν είναι αντίφασις, είναι συνέπεια. Η γη αυτή υπήρξε δι’ αυτόν στορ-
γικωτέρα σύντροφος καθ’ όλην την μακραίωνα ιστορικήν του περιπέ-
τειαν, ιδίως δε κατά τους μεταχριστιανικούς αιώνας ως την ένωσιν 
με την Ελλάδα. Διότι ο μικρός αυτός λαός της Λευκάδος έχει πολλάς 
ιστορικάς περιπετείας και παρουσίαν ιστορικήν εις λόγον αντίστροφον 
των γεωγραφικών διαστάσεων του τόπου του.

Διότι και αν η νήσος αύτη δεν υπήρξε, ώς τινες θέλουσιν, η Ιθάκη 
του Οδυσσέως, οι άνδρες της και τα πλοία της ηκολούθησαν εις την 
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Τροίαν τον θρυλικόν εκείνον ήρωα ως υπήκοοι του βασιλείου του, και 
μετά τον εθνικόν συναγερμόν διά την απόκρουσιν της Περσικής εισβο-
λής τα πλοία της –τα μόνα εξ όλης της δυτικής Ελλάδος– εναυμάχησαν 
εις την Σαλαμίνα, και οι οπλίται της –αρκεταί εκατοντάδες– ηγωνί-
σθησαν το 480 εις τας Πλαταιάς, και το όνομά της εγράφη δι’ αυτό 
τιμητικώς εις τον τρίποδα, τον οποίον οι νικηταί των Πλαταιών Έλληνες 
αφιέρωσαν εις τους Δελφούς. [Αργότερον δε εμοιράσθη επί τριάκοντα 
έτη μετά των συμμάχων της Σπαρτιατών και Κορινθίων τας περιπε-
τείας του Πελοποννησιακού πολέμου, διά να ακμάση εκπληκτικώς 
αμέσως κατόπιν και σημαντικόν να αποκτήση πλούτον και πολιτισμόν 
και να γίνη η πρωτεύουσά της έν των σημαντικωτέρων πόλεων της Δ. 
Ελλάδος, «δισμυρία» εις πληθυσμόν, διά να παρασυρθή όμως έπειτα 
και πάλιν εις την δίνην των ενδοελληνικών πολέμων, οι οποίοι έφθειρον 
τον Ελληνικόν κόσμον κατά τον 4ον και 3ον αιώνα π.Χ. και τελικά τον 
καθήλωσαν τον 2ον π.Χ. αιώνα εις τον Ρωμαϊκόν ζυγόν.] Και υπήρξεν 
έργον γενναίου και υψηλού φρονήματος και ψυχής όντως ελευθέρας, η 
αντίστασις της μικράς Λευκάδος εις τας ρωμαϊκάς λεγεώνας και πο-
λιορκητικάς μηχανάς, όταν κατά τον ρωμαίον ιστορικόν Λίβιον [κενό].

Οι σκοτεινοί αιώνες ήσαν πολλοί και πολλοί οι αιώνες της δουλείας. 
Αλλά και αν ωλιγόστευε εν συνεχεία το σκότος, η δουλεία δεν ωλιγό-
στευσε, διότι επί των ερειπίων ενός λαμπρού παρελθόντος –ήτο η μοίρα 
ολοκλήρου της Ελλάδος– έστησαν σιδηρόφραχτοι και άξεστοι Φράγκοι 
το κάστρο των το 1300 μ.Χ., διά να δυναστεύσουν και τυραννήσουν την 
νήσον έως το 1479, και να την παραδώσουν εις τους Τούρκους και αυ-
τοί το 1684 εις τους Ενετούς και εκείνοι εις τους Γάλλους το 1797 και 
οι Γάλλοι εις τους Ρωσσοτούρκους το 1798 και οι Ρώσσοι πάλιν εις τους 
Γάλλους και οι Γάλλοι εις τους Άγγλους – επιδρομέων χορός, επιδρομέων 
σκληρών, κατά των οποίων, ως ιστορικώς μαρτυρείται, ουδέποτε έπαυ-
σεν ανθιστάμενος ο μικρός λαός της Λευκάδος και διεκδικών την ελευ-
θέραν ημέραν εκ της οποίας κύκλος εκατόν ετών συνεπληρώθη εφέτος.

Εν τούτοις παραλλήλως προς τον αγώνα διά την επιβίωσιν και την 
ελευθερίαν του, ο μικρός λαός της νήσου ταύτης, εφ’ όσον και καθ’ όσον 
επέτρεπεν η ξένη κατάρα, εδημιούργει και τον πολιτισμόν του συμ-
φώνως προς τας γενικωτέρας και ειδικωτέρας επικρατούσας συνθή κας 
και κατά τον λόγον της ιδιοφυΐας του.

Εκ του απωτάτου παρελθόντος έχομεν μόνον γενικάς τινας σχετι-
κάς πληροφορίας: είναι [η] ποίηση και μια πελώρια γνωστή εις τον 
αρ χαίον κόσμον αντιπροσωπεύει τα γράμματα της Λευκάδος. Τους με-
τα χριστιανικούς αιώνας και μέχρι της Τουρκοκρατίας σκότος τους σκε-
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πάζει. Φως θα ίδωμεν τον 18ο αιώνα. Είναι διά την Λευκάδα ο αιών 
της θρησκευτικής τέχνης.

Ο αείποτε ευσεβής αυτός λαός, όπως λίαν εδέχθη ενωρίς τον χριστια-
νισμόν, ευθύς και ως απέκτησεν κατά το τέλος του 17ου αιώνος την 
θρησκευτικήν του ελευθερίαν, ύψωσε τα ιερά του ευκτήρια εις όλον τον 
χώρον της νήσου και δη εν τη πόλει, με την λαιμαργίαν του διψώντος 
–και πολύ όντως εδίψα– και τα διεκόσμησε με εικόνας, τας οποίας 
ενέπνεεν η ορθόδοξος ευσέβεια και παράδοσις και η επτανησιακή των 
τεχνιτών τους καλαισθησία, και αι οποίαι αποτελούν πραγματικά κει-
μήλια του τόπου, μαρτύριον της θρησκευτικότητάς του και θησαυρόν 
του, και καλήν εθνικήν προσφοράν εις τας καλάς τέχνας.

Και δεν έπαυσε έκτοτε ποτέ ο μικρός αυτός λαός να κτίζη ναούς και 
να διακοσμή, και μόλις εντελώς εσχάτως διέκοψεν ο θάνατος την μακρο-
χρόνιον παράδοσιν των λευκαδίων αγιογράφων και ξυλογλυπτών. Εντού-
τοις υπάρχουν πάντοτε ανάγκαι, ιδιαιτέρως εις τα χωρία, όπου ναοί και 
χρειάζονται διεύρυνσιν και νέοι ναοί χρειάζεται να ανοικοδομηθούν.

Τον 19ον αιώνα εφώτισεν η Παιδεία και τα γράμματα. Οι Σταθμοί 
της Παιδείας στη Λευκάδα βρίσκονται στα έτη 1806, 1828, 1867, σημα-
ντικά το 1886. Το 1806 άνοιξε τις θύ ρες του μέσα στην πόλη το πρώτο 
δημόσιο σχολείο, και το οποίον, κα θώς ταράζει τα νεκρά νερά πέτρα 
που πέφτει από ψηλά, έτσι συνε κίνησε την μικράν κοινωνίαν του τόπου, 
ώστε να σπεύσουν εις τας αι θούσας του –πολύ μικράς και σκοτεινάς 
ομολογουμένως– άνθρωποι σχεδόν πάσης ηλικίας και καταστάσεως, 
και το 1829, ότε ενεκαινιάσθη εν Λευκάδι η Μέση Παιδεία, υπ’ ανδρός 
μάλιστα ονομαστού, και εθνικού διδασκάλου, Αθανασίου του Ψαλί-
δα, και 1867, ότε μετά την Ένωσιν ιδρύθη το Γυμνάσιον Λευκάδος, 
φυτώριον πολλών και αγαθών ανδρών γενομένων. Μεταξύ 1820-1830 
ιδρύθησαν σχολεία εις πάσαν την ύπαιθρον, και μεταξύ 1865-1900 τα 
σχολεία εσταθεροποιήθησαν και εστηρίχθησαν επί παιδαγωγικών αρ-
χών Πανελληνίου βάσεως.

Εκ του φωτός της Παιδείας ταύτης επήγασαν η Επιστήμη και η Λο-
γοτεχνία και πάσα θύραθεν πνευματική κίνησις και δημιουργία εν τη 
νήσω, ενώ πάσα θύραθεν πνευματική κίνησις και δημιουργία εν τη νή-
σω, ενώ πάσα πραγματική εκδήλωσις έχει περιεχόμενον και θέμα τον 
καημόν της Πατρίδος και της Ελευθερίας και αυτάς αλληλενδέτους 
εστο χάζοντο πάντες οι πνευματικοί Λευκάδιοι άνδρες, οίτινες υπήρξαν 
πρω ταγωνισταί των αγώνων της Πατρίδος και της Ελευθερίας.

Εις την αρχήν του 19ου αιώνος ίσταται ο Ιωάννης Ζαμπέλιος, ο εν-
θουσιώδης φιλικός, όστις με τον νουν εστραμμένον εις την αρχαίαν 
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Ελλάδα και την καρδίαν πάλουσαν τον σύγχρονον Ελληνικόν παλμόν 
έγραψε τας πρώτας εν τη νεωτέρα Ελλάδι τραγωδίας διά να πολεμή-
ση διά την Πατρίδα και την Ελευθερίαν. Την σκυτάλην παρέλαβεν ο 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, διά να καλύψη τον υπόλοιπον δρόμον αυτός: 
βάρδος κύκλωψ, ο οποίος αγκάλιασε τα προεπαναστατικά ηρωϊκά χρό-
νια της κλεφτουριάς και ανέστησε το ηρωϊκό τους πνεύμα, αυτό που 
έκαμε τον αγώνα εις την Ήπειρον και την Θεσσαλίαν, αυτός ο πληθω-
ρικός, που επιγραμματικά στην ευτυχέστερη ίσως στιγμή του εφώνησεν 
εκείνο: «νιώθω για σε πατρίδα μου στα σπλάχνα χαλασμό», διά να 
ορίση ούτω διά παντός την υφήν και την ποιότητα του πατριωτισμού 
του Λευκαδίτη ή (και) του Έλληνα.

Ο σύγχρονός του, ο Σπυρίδων Ι. Ζαμπέλιος, στοχαστής ιστορικός με 
ευρωπαϊκήν προβολήν, εγκαινίασε την υπό νέον πνεύμα θεώρησιν του 
Βυζαντινού πολιτισμού και κόσμου, και την σχέσιν του προς τον νέον 
Ελληνισμόν, και την νέαν αντίληψιν διά την σημασίαν και το νόημά τους.

Οι Λευκάδιοι διανοηταί δεν είναι απλώς μεγάλοι, είναι Εθνικοί, διό-
τι την μεγαλωσύνην αντελήφθησαν συνυφασμένην με την Ελληνικότητα. 
Ήσαν μεγάλοι διότι ήσαν βαθύτατα Έλληνες ή και τ’ ανάπαλιν.

Εις την σκιάν και υπό την ηγεσίαν των ειργάσθησαν οι πολλοί και 
οι ανώνυμοι, διά να γεμίσουν τα κενά των κυκλοπείων τειχών ή διά να 
υψώσουν, καθείς κατά την μοίραν του, έργον «κομμένον» εις τας δια-
στάσεις της μικρής του Πατρίδος. Ο Ιωάννης Σταματέλος, λόγιος και 
φιλόλογος, διαπρέπει μεταξύ αυτών. 

Παραλλήλως υπό τον ήλιον της παιδείας αυτής άλλα πνευματικά 
ιδρύματα λειτουργούν: Μία Δημοσία Βιβλιοθήκη, Θεατρικαί Εταιρείαι 
– Σύλλογοι άλλοι με σκοπούς ευρύτατα παιδαγωγικούς διά την μόρ-
φωσιν των μελών των, ως ήτο η Ακαδημία των Φιλογραμμάτων το 1830 
και η Φιλαρμονική.

Το 1852 ιδρύεται η Φιλαρμονική Εταιρεία, που ακόμη αποτελεί την 
χαράν των Λευκαδίων. Επιβάλλεται να είμεθα σύντομοι. Σημειούμεν 
όμως ότι το ωραίον φύλον μετείχε και κάποτε προεξήρχε της πνευματι-
κής κινήσεως. Και είναι τούτο χαρακτηριστικόν διά την μικράν ταύτην 
νή σον. Ας προσθέσωμεν τον ασίγαστον αγώνα και των Λευκαδίων διά 
την Ένωσιν και την Εθνικήν Παλιγγενεσίαν και θα έχωμεν πολύ μέρος 
από την ζωήν και την προσφοράν της Λευκάδος κατά τον 19ον αιώνα.

Ο 20ός αιών είναι περίοδος βαθύτερων μεταβολών και γενικώτερης 
προόδου στο νησί, με δημιουργίες και προσφορές ανάλογες.

Την πρώτην περίπου δεκαετίαν του αιώνος το συγκοινωνιακό δί-
κτυο – σύμφωνον προς τα μέσα συγκοινωνίας της εποχής, εκάλυψε την 

2. Parartima.indd   528 18/4/2021   1:10:25 μμ



Παράρτημα 529

ύπαιθρον, οι κατωκημένοι χώροι ανακαινίσθηκαν και ευπρεπίζονται, η 
αμπελοκαλλιέργεια υποχώρησε εις την καλλιέργειαν της ελαίας, που 
κατακαλύπτει πια και πεδινά και λόφους και βουνών πλαγιές. Η επι-
στήμη, αλλά και η πολιτεία, πλησιάζουν περισσότερο τον άνθρωπον.

Αι παλαιαί πλούσιαι οικογένειαι της πόλεως, κύριοι φορείς παλαιό-
τερον της παιδείας, της επιστήμης και του επτανησιακού πνεύματος, ή 
εγκαταλείπουν κατ’ ολίγον την πόλιν και εγκαθίστανται εις την πρω-
τεύουσαν ή φθίνουν. Αλλ’ έμενεν πάντοτε η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, 
και η πόλις έγινε πολιτιστικόν χωνευτήριον και το πνεύμα της παραδό-
σεως ενοφθαλμίζεται κατ’ ολίγον εις τους εκ της υπαίθρου εις την πόλιν 
κατελθόντας και διά της αυτής οδού περισσότερον εις την ύπαιθρον. 

Το σχολείον ήδη διεκδικεί ευρύτερον και επιφανέστερον χώρον και 
υψούται κατακορύφως εις την συνείδησιν των ανθρώπων. Τα Δημοτικά 
σχολεία, τα 4 Γυμνάσια και τα 2 Λύκεια με την εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμισιν ρίπτουν το φως εις νέους και ευρυτέρους ορίζοντας. 

Και ήδη ακριβώς αι ημέραι μας φιλοδοξούν να μείνουν ωσαύτως 
ιστορικαί και εις τον τομέα αυτόν διά της αναπλάσεως και εκσυγχρο-
νισμού της Παιδείας, διά του πολλαπλασιασμού των σχολείων Μ. Εκ-
παιδεύσεως, της εννεαετούς υποχρεωτικής και δωρεάν παιδείας. Ομο-
λογουμένως εις την βάσιν κάτι σπουδαίον κυοφορείται.

Ήδη εν Λευκάδι λειτουργούν 56 σχολεία Στοιχειώδους Εκπαιδεύσε-
ως, εξ ων 30 μονοθέσια, 17 διθέσια, 5 τριθέσια, 1 τετραθέσιον και 3 εξα-
τάξια, εις τα οποία διδάσκουν 101 διδάσκαλοι και φοιτούν 3.360 μαθη-
ταί, εξ ων 1.775 άρρενες και 1.585 θήλεις, ήτοι ποσοστόν 11.5% επί του 
συνόλου του πληθυσμού [των 28.980 κατοίκων] και 4 σχολεία Μέσης Εκ-
παιδεύσεως: Γυμνάσιον Αρρένων και Θηλέων εν τη πόλει και Γυμνάσια 
α΄ βαθμίδος εις τα χωρία Καρυά και Βασιλικήν, εις τα οποία διδάσκουν 
[... καθηγητές] και φοιτούν [... μαθηταί], εξ ων [... άρρενες] και [... θή-
λεις]: ήτοι ποσοστόν [...] επί των εις τα Δημοτικά φοιτούντων μαθητών.

Τα μαθητικά συσσίτια, αι μαθητικαί θεριναί κατασκηνώσεις δίδουν 
ήδη εις το παιδί κάτι επιπλέον της πνευματικής τροφής, κάτι το οποίον 
δε θα ημπορούσε ίσως πάντοτε να δώση το μικρόν ακόμη εισόδημα του 
Λευκαδίου αγρότου.

Δεκάδες επιστήμονες παντός κλάδου προσφέρουν εις το κοινωνικόν 
σύνολον τας υπηρεσίας των. Άλλοι διακρίνονται εις τας τέχνας και τα 
γράμματα, και ο Άγγελος Σικελιανός είναι το κορύφωμα της προσφοράς 
της Λευκάδος εις το Ελληνικόν σύνολον αλλά και τον Ευρωπαϊκόν κόσμον. 

Παρά ταύτα έχει εν Λευκάδι η Παιδεία πολλάς ελλείψεις και αντι-
μετωπίζει πολύ σοβαρόν το διδακτηριακόν πρόβλημα. Τριάκοντα έξ 
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αίθουσαι διδασκαλίας ελλείπουν από την Δημοτικήν Εκπαίδευσιν, ενώ 
η στέγασις της Μέσης Εκπαιδεύσεως δεν είναι ανταξία ούτε των φιλο-
δοξιών της Σεβαστής Κυβερνήσεως ούτε καν υποφερτή. Διά τούτο υπο-
βάλλεται και η παράκλησις, όπως το ταχύτερον αποπερατωθή το προ 
τριετίας θεμελιωθέν και έκτοτε εγκαταλειφθέν Γυμνασιακόν κτήριον 
της πόλεως και ληφθή πρόνοια διά την κατασκευήν αναλόγων σχολικών 
κτηρίων και διά τα εν τη εξοχή Γυμνάσια.

Πνευματικά και καλλιτεχνικά ιδρύματα και σωματεία και συνε-
ταιρισμοί ευρύνουν τον κύκλον της πνευματικής δραστηριότητος των 
κατοίκων της νήσου και διαποτίζουν με πνεύμα και καλλιτεχνικήν δι-
άθεσιν και βιοτεχνικάς εκδηλώσεις εις τας οποίας το συνεταιριστικόν 
πνεύμα έδωσε ύπαρξιν και ζωήν.

Μία Δημοσία Βιβλιοθήκη, μικρά βεβαίως, αλλά κανονικώς ήδη λει-
τουργούσα και διαρκώς εμπλουτιζομένη με νέα βιβλία, αλλά πάντοτε 
περισσοτέρων έχουσαν ανάγκην, υποβοηθεί την μαθητιώσαν νεολαίαν 
να συμπληρώση την μόρφωσίν της, και τους μελετητάς εις το έργον 
των. [Αντιμετωπίζει τον περίεργον κίνδυνον να εξωθή από οίκημα το 
οποίον από ετών της παρεχωρήθη υπό του κράτους. Ο κίνδυνος αυτός 
πρέπει χωρίς καμμίαν καθυστέρησιν ν’ αποτραπή. Εις τας ημέρας μας 
τοιαύτα πράγματα είναι ακατανόητα]. Μία μικρά συλλογή μεταβυζα-
ντινής τέχνης, συστεγαζομένη μετά της Δημοσίας Βιβλιοθήκης και τον 
αυτόν κίνδυνον διατρέχουσα, είναι αξιόλογος και ποιοτικώς και πρέπει 
να αναπτυχθή καταλλήλως και να εμπλουτισθή. Και τούτο δύσκολον 
δεν είναι. 

Δύο καθαρώς μουσικά σωματεία, η υπεραιωνόβιος Φιλαρμονική 
Λευκάδος με [36] όργανά της και το Εθνικόν Ωδείον –παράρτημα του 
εν Αθήναις τοιούτου– συντηρούν την μουσικήν παράδοσιν, διδάσκουν 
την μουσικήν εις 100ντάδα περίπου μαθητών των, και βοηθούν εις την 
κατάρτισιν και επαγγελματιών μουσικών –τούτο ιδίως η Φιλαρμονική, 
ενώ ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος «Ορφεύς», με παράρτημα του Ελ-
ληνικού Ωδείου, με την μουσικήν σχολήν εγχόρδων, την οποίαν διατη-
ρεί, το λαμπρόν χορευτικόν του συγκρότημα –γνωστόν ήδη και εις το 
εξωτερικόν– και τας διαλέξεις τας οποίας διοργανώνει φιλοδοξεί να 
απλώση την δράσιν του εις περισσοτέρους τομείς.

[Η Νέα Χορωδία]
Αλλά και τα χωρία έχουν την καλλιτεχνικήν των κίνησιν και ζωήν 

και τας ευγενείς φιλοδοξίας των. Και η κωμόπολις της Καρυάς μάς 
αιφνιδίασε με την εκπληκτικήν εμφάνισιν των λιλιπουτείων μουσικών 
της, μαθητών του ομίλου «Απόλλων».
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Τόσα πράγματα εις ένα τόσον μικρόν τόπον και ως ευγενείς προθέ-
σεις ακόμη είναι, νομίζομεν, υπολογίσιμα.

Διότι εις όλα υπάρχει ένας τόνος ισχυρά πνευματικός, ο οποίος 
απαλύνει την τραχύτητα της καθημερινής ζωής, μετριάζει το άγχος και 
εξευγενίζει τον ανθρώπινον μόχθον.

Και αυτό το πνεύμα του ωραίου σφραγίζει έντονα διά της σφρα-
γίδος της δωρεάς του, και υψώνει σχεδόν ως την πραγματικήν καλλι-
τεχνίαν και την λαϊκήν μας τέχνην εις ωρισμένην της εκδήλωσιν, εις το 
Λευκαδίτικο υφαντό και προ πάντων εις το Λευκαδίτικο ή ακριβέστερα 
Καρυσάνικο κέντημα με τη λευκή λινή κλωστήν, που συνεχίζει μιαν 
παλαιάν παράδοσιν. Είναι ένας αξιοσημείωτος τομεύς της γυναικείας 
δραστηριότητος τον οποίον εποπτεύει και προστατεύει ο Βιοτεχνικός 
Συνεταιρισμός Καρυάς, διότι η προσπάθεια είναι και από εμπορικής 
πλευράς αξιόλογος. Διότι 300 περίπου γυναίκες –ήτοι το 90% περίπου 
των γυναικών της κωμοπόλεως Καρυάς– ασχολούνται με την εργασίαν 
αυτήν, και δύνανται, εάν ασχολούνται καθημερινώς, παρά το πρωτό-
γονα μέσα με τα οποία εργάζονται, να κατασκευάσουν 3.000 περίπου 
τεμάχια καρέ, 28.000 μικρότερα τεμάχια (πετσετάκια κ.λ.π.), 900 τρα-
πεζομάνδηλα, 7.500 σεμαίν. 

Τελαυταίως ήρχισεν και η ύφανσις φορεμάτων, τα οποία εν συνεχεία 
δέχονται το Λευκαδίτικο κέντημα, ούτω εδημιουργήθη η Λευκαδίτικη 
λαϊκή φορεσιά. Έχομεν συνολικώς μίαν παραγωγήν αξίας 10.000.000 
περίπου δραχμών, η οποία κατά το μεγαλύτερον μέρος της διατίθεται 
εις την Αγγλίαν και την Ελβετίαν. 

Η ωραία αυτή προσπάθεια τυγχάνει της συμπαραστάσεως του Εθνι-
κού Βασιλικού Ιδρύματος, αλλά θα επετρέπετο ίσως να εζήτει κανείς 
θερμοτέραν την συμπαράστασιν τούτου. Ο Οργανισμός Χειροτεχνίας 
προ πάντων θα έπρεπε να απασχοληθή με την υπόθεσιν αυτήν περισ-
σότερον. 

Και ως συνισταμένη όλων των προηγουμένων εκδηλώσεων και κορύ-
φωσις θα ηδύναντο να θεωρηθούν αι από δεκαετίας περίπου αρχί σα σαι 
και πανταχόθεν πολλαπλώς επαινεθείσαι Εορταί Λόγου και Τέχνης, αι 
οποίαι τελούνται κατ’ Αύγουστον μήνα εκάστου έτους και αι οποίαι συν 
τοις άλλοις αποσκοπούν να παρουσιάζουν ευρύτερον και να προβάλουν 
το φυσικόν και πνευματικόν δυναμικόν της νήσου, και να προκαλέσουν 
το ενδιαφέρον δι’ αυτήν μέσα εις την γενικωτέραν προσπάθειαν της 
τουριστικής αξιοποιήσεως του Ελληνικού χώρου.

Και ως είπομεν η προσπάθεια επηνέθη όχι μόνον ως πρόθεσις αλλά 
και ως αποτέλεσμα, και ο δρόμος προς την Λευκάδα ήνοιξε, και δειλά 
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έστω, η τουριστική λεγομένη κίνησις ήρχισε και είναι από τα θέματα 
συζητήσεως των Λευκαδίων και διά τας προοπτικάς, αι οποίαι δημι-
ουργούνται –τας λίαν ευεργετικάς διά την οικονομίαν της νήσου– και 
διά τας δυσκολίας αι οποίαι παρουσιάζονται λόγω των ποικίλων και 
πολλαπλών ελλείψεων. Διότι ευρίσκει μεν ο επισκέπτης φύσιν λαμπράν 
και με ποικιλίαν ασύγκριτον, με αιγιαλούς, που είναι τα χαμόγελα 
μιας θαλάσσης με τα ωραιότερα ίσως νερά της Μεσογείου, με εξοχάς 
συσκίους, ησύχους και ημέρους, αλλά και τραχείας, εάν το επιθυμή, τον 
οριζόντιον κάμπον με την ανάπαυσιν, αλλά και τον κάθετον βράχον με 
το δέος, και την εξ ύψους τα πάντα επισκοπούσαν κορυφήν, και νησά 
μέσα εις τα νησά –ομόκεντροι της ομορφιάς κύκλοι– και μέσα εις τα 
νησά το όνειρον ενός ανθρώπου που ημπορεί να καυχηθή, ότι «πολλών 
ανθρώπων είδεν άστεα και νόον έγνω».

Βεβαίως και πολλών αισθάνεται ο ξένος επισκέπτης την έλλειψιν. 
Αλλά τα πολλά ταύτα ανάγονται εις σφαίραν της ανθρωπίνης δημι-
ουργίας και ημπορούν να γίνουν, και ελπίζω να γίνουν· το εσωτερικόν 
π.χ. συγκοινωνιακόν δίκτυον εξυπηρετεί μεν όλα περίπου τα χωριά και 
την πόλιν, αλλά ομολογουμένως ζη τις επικινδύνως όταν κινήται επί 
συγχρόνων οχημάτων εις τας οδούς της υπαίθρου, διά τε το ασυγχρόνι-
στον αυτών και την κακήν εν πολλοίς κατάστασίν των, παρά τας ομο-
λογουμένως αξιοσημειώτους από τινος καταβαλλομένας προσπαθείας. 
Ελλείποντα ξενοδοχεία και εστιατόρια και άλλα κέντρα πληρούντα τας 
αξιώσεις ενός συγχρονισμένου ανθρώπου. Εις την ύπαιθρον δεν υπάρ-
χει ηλεκτρικό ρεύμα και χρειάζεται πάντοτε περισσότερον φως. Είναι 
αι αδυναμίαι μας και τας προλέγω.

Αι λεπτομέρειαι είναι ανιαραί. Η προσπάθεια ήρχισε, αι προοπτι-
καί είναι καλαί, διά τούτο πρέπει αύτη να τύχη μεγαλυτέρας κρατικής 
ενισχύσεως.

Μεγαλειώτατε συγχωρήσατέ μοι της μακρυγορίας. Και χαιρετίζοντες 
τας Ύ.Μ. την γενέτειραν παρεσύρθημεν και κατά την επισημοτάτην ταύ-
την στιγμήν να παρουσιάσωμεν εξ ενστίκτου υϊκόν χρέος επιτελούντες.

Π. Ροντογιάννης
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Λόγος του Π. Γ. Ροντογιάννη για την επέτειο της Ένωσης 
της Επτανήσου με την Ελλάδα, με τίτλο «21η Μαΐου 1864», 

που εκφωνήθηκε την 27η Μαΐου 1984 στην αίθουσα 
της Κάτω Ηλιουπόλεως στην Αθήνα1

Συνηθισμένοι να θεωρούμε τη μακραίωνη περίοδο της τουρκοκρατίας 
ως την επαχθέστερη και απανθρωπότερη που έζησε το μεγαλύτερο τμή-
μα του ελληνισμού, κι αυτό, βέβαια, όχι αδικαιολόγητα, φανταζόμαστε 
κάποτε, ότι τα τμήματα του ελληνισμού, όπως π.χ. ο λαός της Επτανή-
σου, που έτυχε να βρεθούν, ή όταν έτυχε να βρεθούν, έξω από το χώρο 
της λειτουργίας της τουρκικής θηριωδίας και μάλιστα υπό την εξουσία, 
πολύ περισσότερο την «Προστασία», κατά πως ακούμε, πολιτισμένων 
ευρωπαϊκών δυνάμεων, έζησαν σε συνθήκες πολιτισμένης και ανθρω-
πιστικής διακυβέρνησης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Τίποτα δεν είναι 
αναληθέστερο από αυτό. Αν οι Τούρκοι, όπου βρέθηκαν ή και βρίσκο-
νται, στάθηκαν ή και στέκονται θηριώδεις και δυσκολεύουν την ανθρώ-
πινη ζωή και ύπαρξη, οι κάθε φορά κύριοι του επτανησιακού χώρου, με 
εξαίρεση ίσως τους Γάλλους το 1797-1798 και 1807-1814, ήταν σατανι-
κοί. Αν υπήρξε εδώ κάποια καλύτερη κατάσταση για τους πολλούς ή και 
σχετική βελτίωση, ήταν το περισσότερο συνέπεια της ιστορικής εποχής 
και άσχετη με την ποιότητα ή και παρά τις διαθέσεις κάποτε των κυ-
ριάρχων, που όσο μάλιστα σε περισσότερο προχωρημένο τον 19ο αιώνα 
ή και πάρα πέρα ακόμα παρανομούν και καταπατούν και εξευτελίζουν 
τις ηθικές αρχές που διακήρυξαν άνδρες φωτισμένοι, που δικαιώνουν το 
ανθρώπινο είδος, και το βίο, και όσο πιο «πολιτισμένοι» είναι ή θέλουν 
να παρουσιάζωνται και να θεωρούνται, τόσο πιο αδικαιολόγητοι είναι, 
όσο η συνειδητή κακοπραγία του πολιτισμένου είναι κακούργημα που 
δεν είναι στον ίδιο βαθμό η θηριώδης πράξη του πρωτόγονου.

 Η δε Επτάνησο είχε και την τύχη μέσα σε 67 χρόνια πριν από 
την απελευθέρωσή της το 1864 ν’ αλλάξη 5 διαδοχικούς κατακτητές 
και κυριάρχους, αυτόκλητους και αυτοκαλούμενους προστάτες. Οι Βε-
νετσάνοι ήταν οι παλιότεροι αυτά τα χρόνια και οι Άγγλοι οι τελευταίοι, 

1.  [Ο λόγος βασίζεται σε χειρόγραφο της ομιλίας του της 12ης Αυγούστου 1964 στη 
Λευκάδα, αλλά είναι πιο επεξεργασμένος.]
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αντάξιοι όμως στην πολιτική δολοπλοκία διάδοχοι των πρώτων. Οι τε-
λευταίοι βρίσκονται στα νησιά όχι μόνο με τη δύναμη των όπλων, διώ-
χνοντας με πόλεμο τους Γάλλους, αλλά και σαν επίσημοι εντολοδόχοι 
των δυνάμεων της Ευρώπης, που νίκησαν το Ναπολέοντα και ήθελαν ν’ 
αποκαταστήσουν την παλιά, την πριν από τη γαλλική επανάσταση του 
1789 τάξη πραγμάτων, τουλάχιστον στον κόσμο της Ευρώπης.

Μόνιμοι λοιπόν νοικοκυραίοι οι Εγγλέζοι στην Επτάνησο και de facto 
και de jure.

Και των Άγγλων πρόγραμμα είναι η αποκατάσταση της επί Βενε-
τσάνων πολιτικής καταστάσεως, αλλά έτσι που [να] δείχνη νέα και δια-
φορετική, και συγχρονισμένη, γιατί οι νέοι κύριοι είχαν συνείδηση του 
γεγονότος ότι η πολιτική ζωή είχε μπη από χρόνια στο 19ο αιώνα. Και οι 
Άγγλοι είχαν και τη δύναμη και την πολιτική δεξιοτεχνία –ήταν μεγάλοι 
μαστόροι σ’ αυτά– να το επιτύχουν. Αλλά και για την κοινωνική δικαι-
οσύνη οι αρχές τους δεν απείχαν πολύ από των Βενετσάνων: καθένας 
έχει τα δικαιώματά του άλλος πολλά, άλλος λίγα, άλλοι καθόλου, άλλος 
τον πλούτο του κι άλλοι τη φτώχεια. Όχι, αυτά που διακήρυχναν εκείνοι 
οι επάρατοι Γάλλοι για ελευθερία, ισάδα και αδερφωσύνη και τα τοι-
αύτα, με τα οποία αναστάτωσαν τον κόσμο και τα οποία επί τέλους με 
θυσία των παιδιών της εξουδετέρωσε η Μεγάλη Βρετανία, καθώς υπο-
γράμμισε ο πρώτος αντιπρόσωπος του Άγγλου βασιλιά στην Επτάνησο 
στρατηγός Μαίτλανδ στο «προκήρυγμά του» προς τους Εφτανησιώτες 
στις 19.11.1816, στο οποίο κοντά σε άλλα έγραψε «ανέτρεψεν (η Μ. Βρε-
τανία) εκείνας τας επιβλαβείς αρχάς και εκείνην την δύναμιν οπού ήταν 
εν ταυτώ η μάστιξ και η πανώλης του ανθρωπίνου γένους [...]». Ας λέει 
ο Μαίτλανδ, υπήρχαν ακόμα πολλοί στον ευρωπαϊκό χώρο που είχαν 
ακόμα αντιρρήσεις. Ήταν οι ξυπνημένοι από το διαφωτισμό λαοί, οι τσα-
λαπατημένες από τους δυνάστες εθνότητες που είχαν ξεσηκωθή και δεν 
ήταν διατεθειμένες να ξαναδεχτούν εύκολα το ζυγό των μεγάλων, ήταν 
οι προγραμμένοι της Ιερής Συμμαχίας. Και στο στενό γεωγραφικό χώρο 
του Ιονίου ήταν ο λαός της Επτανήσου: λαός ολιγάριθμος αλλά γενναίος 
και ψημένος στις εθνικές περιπέτειες πολλών αιώνων, ο οποίος είχε συ-
νειδητοποιήσει τη δυστυχία του και πολλά είχε κι ο ίδιος ακούσει για τα 
δικαιώματα των εθνοτήτων και του κοινωνικού ανθρώπου, και ήταν ν’ 
αγωνισθή γι’ αυτά ως το τέλος. Γιατί ήδη οι Γάλλοι δημοκρατικοί από το 
1797 είχαν μεταφέρει στα νησιά την πανώλη, όπως έλεγε ο Μαίτλανδ, το 
πνεύμα του νεώτερου ευρωπαϊκού ανθρωπισμού με τις αξιώσεις του για 
λαϊκή δικαιοσύνη και ελευθερία, ενώ οι Ρωσσοτούρκοι δημιουργώντας το 
1800 την Επτάνησο Πολιτεία, το πρώτο στην νεώτερη ελληνική ιστορία 
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σχεδόν ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, είχαν δώσει στην ψυχή των Ιονίων 
τη χαρά και την ελπίδα μιας ελεύθερης Πατρίδας.

Και πραγματικά αυτός ο ολιγάριθμος λαός της Επτανήσου, επί όσα 
χρόνια κράτησε η φοβερή των Άγγλων «Προστασία», επί μισό περίπου 
αιώνα, δε σταμάτησε τον αγώνα του με όσα μέσα είχε στη διάθεσή του: 
την ελπίδα του απελπισμένου, με στόχους πρώτα πιο προσιτούς, ώστε 
να αναπνέη και να αναπτύχνη τη δράση του, έπειτα με ξεδιπλωμένη 
τη σημαία της Ένωσης. Δεν έγραψαν οι Εφτανησιώτες στη σημαία τους 
και δε διακήρυξαν Λευτεριά ή Θάνατος, αλλά Ένωση. Στην Ένωση με 
το ήδη ελεύτερο κομμάτι της εθνότητας έβλεπαν οι Εφτανησιώτες να 
τους υποδέχεται η Ελευθερία. Η διακήρυξη για Ένωση ήταν διακήρυξη 
για την εθνική τους Ελευθερία. Αλλά για να γίνη η Ένωση και για να 
έρθη ελευθερία έπρεπε να φύγη ο νέος (ξένος) δυνάστης. Ό,τι ακριβώς 
έγινε με την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τ’ άλλα τμήματα της ελληνι-
κής εθνότητος που ενώθηκαν αργότερα. Εθνική ελευθερία ζητούσαν οι 
Επτανήσιοι για να βρουν μ’ αυτή και κάποια κοινωνική δικαιοσύνη οι 
πιο αδύνατοι. Για ελευθερία λοιπόν και οι Εφτανησιώτες αγωνίσθηκαν 
και για την επιτυχία του αγώνα τους που σφραγίστηκε σα σήμερα εδώ 
και 120 χρόνια γιορτάζομε αυτή την ώρα, και για το ιστορικό του αγώ-
να τους θα κάνωμε ένα γενικό και σύντομο λόγο.

Είναι γνωστό πως οι περιπέτειες της ελληνικής εθνότητας και πολ-
λές ήταν και πολυχρόνιες και τραγικές. Σ’ ένα όριο της βασανιστικής 
αυτής πορείας το τμήμα της εθνότητας που κατοικεί τα νησιά του Ιονί-
ου βρέθηκε διά της βίας κάτω από μια «Προστασία», την οποία επίμο-
να αρνήθηκε και με την οποία βρέθηκε υπό ένα καθεστώς που επέβαλε 
ένα Συνταγματικό Χάρτη που ήταν για να καλύπτη την παρανομία, 
εκφράζοντας ακριβώς το πνεύμα αυτής τής διά της βίας «Προστασί-
ας», που είχε ανατεθή στους Άγγλους από κείνους που είχαν συνάψει 
την «Ιερή Συμμαχία» εναντίον του Ναπολέοντα αλλά και προ πάντων 
εναντίον των αρχών της Γαλλικής Επαναστάσεως. Χρονογραφικά τα 
περιστατικά ως εξής: Τον Ιούνιο του 1814 οι Γάλλοι παρέδωκαν στους 
Άγγλους την Κέρκυρα, το τελευταίο νησί που κρατούσαν στο Ιόνιο, κι 
έτσι οι Άγγλοι έγιναν κύριοι τώρα όλων των νησιών της Επτανήσου, 
και τον Ιούνιο του 1815 ο Ναπολέοντας χάνοντας τη μάχη και στο 
Βατερλώ έχασε οριστικά και τον πόλεμο, και οι νικητές αντίπαλοί του 
συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι το φθινόπωρο για να συνεννοηθούν για 
την αποκατάσταση της τάξης πραγμάτων που είχε διασαλέψει η γαλλι-
κή επανάσταση, αλλά και οι περιπέτειες των ναπολεοντείων πολέμων.

Και οι πληρεξούσιοι της Αγγλίας, της Αυστρίας, της Πρωσσίας, της 
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Ρωσίας, τακτοποίησαν και το πρόβλημα των Ιονίων νήσων συσταίνο-
ντας εδώ, με τη συνθήκη των Παρισίων στις 5.11.1815, ένα κρατίδιο, που 
ονομάστηκε «Κράτος των Ηνωμένων Ιονίων νήσων» ή κατά το άρθρο Α΄ 
της συνθήκης «Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων νήσων» (Stati Uniti delle Isole 
Ionie), το οποίον έθεσαν υπό την «άμεσον και αυτεξούσιον (esclusiva) 
Προστασίαν της Αυτής Μεγαλειότητος (του) Βασιλέως του Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μ. Βρετανίας», ενώ οι άλλες Δυνάμεις παραιτήθηκαν 
από «κάθε δικαίωμα ή ιδιαίτερον ζήτημα οπού έτυχον ποτέ ως προς 
αυτάς τας νήσους να συλλάβουν, και Δημοσία εγγυούνται την ασφά-
λειαν των όσων διατάττει η παρούσα συνθήκη» (άρθ. Β΄ της Συνθήκης).

Συνέπεια: η σύνταξη από τους Άγγλους ενός Συντάγματος που ώρι-
ζε εξουσίες και αρχές και τάχα τα δικαιώματα του λαού των νησιών, το 
οποίο πρόβλεπε και Βουλή και βουλευτές, κυβέρνηση –Γερουσία την ωνό-
μασαν– και υπουργούς και πρωθυπουργό –Πρόεδρο της Γερουσίας–, αλλά 
το οποίο ήτανε ένας μαγικός λαβύρινθος που μετέφερε όλη την εξουσία 
και τα δικαιώματα στο βασιλιά «Προστάτη» κι έτσι στον αντιπρόσωπό 
του στα νησιά, το λεγόμενο Μεγάλο Λόρδο Αρμοστή και του κάλυπτε την 
αυθαίρετη εξουσία, ενώ στο λαό των νησιών φόρτωνε υποχρεώσεις και 
υπακοή δυναστευομένου. Ένας ξένος έγραψε: «Η διοίκηση που καθιερώ-
θηκε και διατηρήθηκε από τη Μ. Βρετανία στα Ιόνια νησιά είναι καθαρή 
και απλή απολυταρχία, και απολυταρχία του αισχίστου είδους, γιατί κρύ-
βεται κάτω από τη μάσκα της συνταγματικότητος». Με τον όρο «απο-
λυταρχία» ο ξένος εννοεί δικτατορική εξουσία. Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι οι Αρμοστές που κυβέρνησαν τα νησιά τον περισσότερο καιρό, 
ήταν στρατιωτικοί (Ιδρωμένος, Πολιτική Ιστορία της Επτανήσου, σελ. 24).

Οι Άγγλοι είχαν διώξει, βέβαια, κατακτητές που είχαν προσαρτήσει 
την Επτάνησο στο γαλλικό Κράτος, αλλά οι Γάλλοι το 1806 είχαν δια-
λύσει ένα κράτος σχεδόν ανεξάρτητο, που είχαν ιδρύσει στα νησιά του 
Ιονίου οι Ρωσσοτούρκοι το 1800 με κάποια, βέβαια, φόρου υποτέλεια 
στην Τουρκία και υπό την Προστασία της Ρωσίας, αλλά και με ένα 
Σύνταγμα που επέτρεπε επί τέλους κάποια αναπνοή στον πολύ λαό, 
έστω και με παρόντα στα νησιά πληρεξούσιο της προστάτιδος, ο οποίος 
μηχανορραφούσε τη μεταρρύθμισή του.

Το Σύνταγμα όμως του 1817 που σύνταξαν οι Άγγλοι για την Επτά-
νησο μετέβαλε το συστημένο υπό προστασία κρατίδιο σε κτήση ή προτε-
κτοράτο της Μεγάλης Βρετανίας που κατεχόταν απ’ αυτήν στρατιωτικά.

Ο λαός της Επτανήσου κατάλαβε το πράγμα εξ αρχής και αντιστά-
θηκε, αντιδρούσε. Και η αντίδραση αυτή του λαού, πρώτα έξω από τη 
Βουλή –γιατί μέσα στη Βουλή τα πρώτα χρόνια έμπαιναν και ήταν οι 
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άνθρωποι της «Προστασίας», του Αρμοστή οι εκλεκτοί– κι έπειτα ο 
αγώ νας και έξω από τη Βουλή και μέσα, πρώτα για μερικές στοιχειώ-
δεις μεταρρυθμίσεις, ώστε να χαλαρώση ο βρόγχος του Συντάγματος 
του 1817, κι έπειτα για την Ένωση και την εθνική ανεξαρτησία είναι 
ό,τι κυριώτατα χαρακτηρίζει και αποτελεί το πλαίσιο της ιστορίας της 
Επτανήσου κατά την περίοδο της αγγλικής «Προστασίας» και τιμάει 
ιδιαίτερα το λαό της. Γιατί ήταν μια πολυχρόνια –μισού σχεδόν αιώνα– 
εθνική αντίσταση εναντίον παντοδυνάμου δυνάστη.

Αλλά δεν ήταν μόνο το Σύνταγμα και η αυταρχική διακυβέρνηση των 
Άγγλων που ξεσήκωναν την αντίδραση του λαού της Επτανήσου και την 
αγανάκτησή του, παρά και η γενικώτερη συμπεριφορά και τοποθέτηση 
των Άγγλων απέναντι στα ελληνικά πράγματα. Κατάπληκτοι οι Εφτα-
νησιώτες είδαν την Άνοιξη του 1819 να συντελείται μπροστά στα μάτια 
τους ένα πρωτοφανές ανοσιούργημα: Το μεγάλο και πλούσιο χριστιανικό 
κράτος της Μεγάλης Βρετανίας πούλησε στους Τούρκους για 150 χιλιάδες 
χάρτινες λίρες ένα τμήμα των υπό την «Προστασίαν» του Ιονίων νήσων: 
την ηρωική πόλη της Πάργας, που στους κατοίκους της δεν επιτράπηκε να 
πάρουν φεύγοντας ούτε και των εκκλησιών τους τις εικόνες, γιατί κι εκεί-
νες είχαν πουληθή στους Τούρκους. Και οι Παργινοί ξέθαψαν και πήραν 
φεύγοντας στην εξορία ή έκαψαν τα κόκκαλα των πεθαμένων τους. Στη 
Ζάκυνθο και στη Λευκάδα το καλοκαίρι και φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς 
είδαν ν’ απαγχονίζωνται δυστυχισμένοι και ταλαιπωρημένοι αγρότες που 
διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν άντεχαν άλλο τη βαρειά φορολογία και τα πτώ-
ματά τους βουτηγμένα στην πίσσα τα είδαν να κρεμιούνται στα τρίστρατα, 
φοβέρα των κατοίκων, και σε δύο χρόνια αντιμετώπισαν όλοι οι Εφτανη-
σιώτες τη λυσσασμένη εχθρότητα της Αγγλικής κυβέρνησης προς τον υπέρ 
ελευθερίας αγώνα των Ελλήνων, την προστασία των Τούρκων από τον Άγ-
γλο Αρμοστή και τα φοβερά μέτρα που πήρε αυτός εναντίον των κατοίκων 
των νησιών, οι οποίοι άκουσαν το εθνικό προσκλητήριο και πρόστρεξαν ν’ 
αγωνιστούν αντιμετωπίζοντας το θάνατο από τους Άγγλους πριν αντιμε-
τωπίσουν τους Τούρκους. Οι δημεύσεις των περιουσιών, οι εξορίες, το κυ-
νηγητό και οι κρεμάλες είχαν γίνει μια γενική κατάσταση από τη μια άκρη 
της Επτανήσου ως την άλλη, που άνοιξε άβυσσο μεταξύ των νέων δυνα-
στών και του πολύ λαού της Επτανήσου, που δε γεφυρώθηκε ως το τέλος.

Ως τόσο πρέπει να πούμε ότι στα πρώτα 15 περίπου χρόνια της 
αγ γλικής κατοχής, ή όπως την έλεγαν κομψώτερα «Προστασίας», στο 
Κοι νοβούλιο της Επτανήσου οι αντιπρόσωποι των νησιών διαλεγμένοι 
σαν υποψήφιοι από τους Άγγλους και εκλεγμένοι κατά πως υπόδειχναν 
οι Άγγλοι από πολύ λίγους, συγκριτικά με τον πληθυσμό κάθε νησιού, 
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ψηφοφόρους, που είχαν οι περισσότεροι το δικαίωμα ψήφου από τα 
χρόνια της Ενετοκρατίας ακόμα, τηρούσαν αντίθετα από τον πολύ λαό 
μια στάση απόλυτης υπακοής έναντι της Προστασίας και κατάφασης 
των θελήσεων και πράξεών της, σε σημείο που είχαν καταντήσει περί-
γελο του πολύ κόσμου, που τους αποκαλούσε «καταχθόνιους» γιατί 
ήταν, και «καμαρίλα» (κλίκα) και ήταν, και «κομεστάδους», γιατί ψή-
φι ζαν ασυζητητί κάθε νομοσχέδιο με την τυπική έγκριση come stà, δη-
λα δή χωρίς καμμιά τροποποίηση και ακριβώς όπως έχει, όπως είχαν 
ψη  φίσει και το περιβόητο Σύνταγμα του 1817.

Όμως από το 1832 σημειώθηκε κι εδώ αλλαγή, καθώς και οι βουλευ-
τές παρουσιάζονται στη Βουλή διαφοροποιημένοι σε συντηρητικούς ή κυ-
βερνητικούς, που έμεναν δεμένοι στον Αρμοστή και σε αντιπολιτευόμε-
νους την «Προστασία», που έλεγαν και όχι στον Αρμοστή και ζητούσαν 
μεταρρυθμίσεις στο Σύνταγμα, κατηγορούσαν το Σύνταγμα και πήραν το 
όνομα «μεταρρυθμιστές». Οι μεταρρυθμιστές επιμέναν στις μεταρρυθμί-
σεις και κοντά σε δευτερώτερα ζητούσαν ελεύθερη εκλογή βουλευτών, να 
είναι υποψήφιοι δηλαδή όποιοι θέλουν κι όποιους θέλουν οι ψηφοφόροι 
κι όχι όποιους θέλει και υποδείχνει και εν συνεχεία κατά τις εκλογές 
υποστηρίζει να εκλεγούν ο Αρμοστής. Ζητούσαν ελευθεροτυπία και την 
ελληνική γλώσσα σαν επίσημη του Κράτους. Το ότι χρειάστηκαν αγώνες 
δεκαετιών για να επιτύχουν οι Εφτανησιώτες αυτά τα δικαιώματα απο-
τελεί μέτρο κρίσεως για την ποιότητα της πολιτικής ζωής του τόπου.

Οι Αρμοστές στην επίθεση των μεταρρυθμιστών απαντούσαν οργα-
νώ νοντας συστηματικώτερα στο Κοινοβούλιο τους συντηρητικούς κι 
ενι σχύοντάς τους αδιάντροπα στις εκλογές, έτσι που να κυριαρχήσουν 
αυ τοί απόλυτα στην Βουλή το 1833-1840. Ο σκληρός αυτός αγώνας για 
μεταρρύθμιση κράτησε ως το 1849.

Τα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που συγκλόνιζαν την 
Ευρώπη στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, επαναστάσεις δυναστευο-
μένων εθνοτήτων και εξεγέρσεις κοινωνικών ομάδων καταπιεζομένων, 
που θα συνεχισθούν και αργότερα, και που εκτός άλλων ματαίωσαν 
τους ανίερους σκοπούς της επίσημης ευρωπαϊκής πολιτικής όπως την 
εξέφραζε η πολιτική και οι αρχές της Ιεράς Συμμαχίας, ασκούσαν άμε-
σα την επίδρασή τους και στο χώρο της Επτανήσου, ώστε να αναφτε-
ρώνωνται κι εδώ οι ελπίδες του λαού των νησιών για μια αλλαγή κατα-
στάσεως και να δυναμώνη στη Βουλή της Κέρκυρας η αντιπολιτευτική 
διάθεση, και να συντελήται νέα διαφοροποίηση στο νομοθετικό σώμα, 
που κατέληξε στη διαμόρφωση και τρίτης παράταξης που πήρε θέση 
αριστερώτερα από τους μεταρρυθμιστές, της παράταξης ή του κόμμα-
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τος των ριζοσπαστών όπως τους απεκάλεσαν ειρωνικά, οι οποίοι ορμη-
τικοί ύψωσαν τη σημαία της Ενώσεως ή της Ελευθερίας, και μαχητικοί 
μπήκαν επί κεφαλής του αγώνα των Επτανησίων και παρέσυραν μαζί 
τους πρώτα τους λιγώτερο διστακτικούς μεταρρυθμιστές και έπειτα 
και τους άλλους, και εξουθένωσαν τους «κομεστάδους».

Με την εμφάνιση των ριζοσπαστών κλείνει ο πρώτος κύκλος του αγώ-
να των Επτανησίων κι αρχίζει ο δεύτερος ο δραματικώτερος αλλά και ο 
μεγαλειώδης με επί κεφαλής τους ριζοσπάστες. Ηγείται ο ηρωικός και 
βασανισμένος Ζερβός και ο Μομφεράτος, οι Κεφαλλονίτες. Είναι όλοι 7.

Στις 26 Νοεμβρίου 1850 ο βουλευτής Κεφαλληνίας Ιωάννης Τυπάλ-
δος Καπελέττος αιφνιδίασε τη Βουλή διαβάζοντας εξ ονόματος των 
ριζοσπαστών ψήφισμα Ενώσεως και συγκλόνισε το ακροατήριο και το 
λαό της Επτανήσου, ενώ ο Μέγας Λόρδος Αρμοστής έντρομος διέκοψε 
τις συνεδριάσεις της Βουλής για ένα εξάμηνο. Αυτή η μέρα αποτελεί 
σταθμό στην ιδιαίτερη ιστορία των Ιονίων νήσων.

Η «Προστασία» αναγκάσθηκε να πετάξη το προσωπείο και να δεί-
ξη αυτό που ήταν. Οι εξορίες, οι φυλακίσεις, οι κρεμάλες, ο εξευτελι-
σμός των αντιπάλων της μπήκαν σε γενική εφαρμογή. Η τρομοκρατία 
της Ύψηλής Αστυνομίας και του στρατιωτικού νόμου έσφιξαν την ανα-
πνοή του λαού των νησιών, που ως τόσο στάθηκε. Και η «Προστασία» 
αναγκάσθηκε να κινηθή αριστερώτερα κι όχι μόνο δέχτηκε παλιές, που 
είχαν προταθή, αλλά πρότεινε κι άλλες μεταρρυθμίσεις, όμως όλες πο-
νηρά μελετημένες, εγκατέλειψε τους άθλιους και περιφρονημένους «κο-
μεστάδες», που δε μπορούσαν πια να της προσφέρουν αποφασιστική 
βοήθεια, και στράφηκε στους μεταρρυθμιστές, κουδούνισε τις μεταρ-
ρυθμίσεις, τους ενίσχυσε και με ασύστολες καλπονοθεύσεις –η βία και 
νοθεία είναι παλιό φαινόμενο–, κατώρθωσε στις εκλογές του 1852 να 
επιτύχη πλειοψηφία τους στη Βουλή, τη 10η, και πάσκισε στη συνέχεια 
με τη φενάκη των μεταρρυθμίσεων ν’ αποφύγη το αίτημα της Ενώσεως.

Αλλά και οι μεταρρυθμιστές είχαν ήδη διαφοροποιηθή και οι πιο 
θαρραλέοι που είχαν αντιληφθή την παγίδα των μεταρρυθμιστών, έκλι-
ναν πια προς τους ριζοσπάστες και τις ριζοσπαστικές απόψεις, και βρέ-
θηκαν σε οξύτατη αντίθεση με τους συντηρητικώτερους της παράταξής 
των και του Αρμοστή. Ο Λευκαδίτης Ναπολέων Ζαμπέλης, μια νομική 
διασημότης, χωρίζει οριστικά από τον ως τώρα φίλτατο και ομοϊδεάτη 
του, ονομαστό μεταρρυθμιστή Βράϊλα Αρμένη, και για λίγο ακόμα που 
θα μείνη στη Βουλή γίνεται δεινός αντίπαλος της «Προστασίας», που 
ξαίρει πόσο βαρύνει η γνώμη του, και λυσσασμένα τον αντικρούει. 
Αλλά και ο Ζαμπέλης δε θα πάψη τον αγώνα και εκτός Βουλής.
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Την αντίθεση των Επτανησίων με την «Προστασία» δυνάμωσε και 
ώξυνε από το 1854 η με την ευκαιρία του Κριμαϊκού πολέμου επανά-
σταση της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, που μ’ ενθουσιασμό δέχτηκαν 
και ενίσχυσαν, όπως κι εκείνη του ’21, με όλα τα μέσα οι Εφτανησιώ-
τες, ενώ η «Προστασία» βρήκε και πάλι την ευκαιρία να εκδικηθή και 
να τρομοκρατήση με εξορίες και φυλακίσεις. Αλλά και ο πολύς λαός 
της Επτανήσου και πάλι δε λύγισε και η Βουλή της Κερκύρας έγινε 
πεδίο σκληρότατου αγώνα, όπου δοκιμάστηκε πάλι η ψυχική αντοχή 
των Ιονίων βουλευτών κι επιβεβαιώθηκε γι’ άλλη μια φορά ο λόγος 
του ποιητή ότι «θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» και ο Κων/νος 
Λομπάρδος θα μπη επικεφαλής του αγώνα.

Αλλά η αγγλική διπλωματία και μαζί της και συνεπώς και οι αντι-
πρόσωποί της στα νησιά δεν ήταν μόνον ευέλικτη, αλλά και ανεξά-
ντλητη σε επινοήσεις, αφού έλειπε και η ηθική στην πολιτική της δέ-
σμευση. Όταν πιστοποιούσε ότι ήταν σάπια τα σκαλοπάτια στα οποία 
επιχειρούσε να σταθή, μηχανευόταν άλλα. Έτσι όταν διαπίστωσε, ότι 
απέτυχε να στηριχθή στους μεταρρυθμιστές βουλευτές της 9ης (1851) 
και της 10ης (1852-56) Βουλής, σχεδίασε να χωρίση την Επτάνησο και 
να κρατήση το τμήμα που θεωρούσε, πως της ήταν πιο χρήσιμο: την 
Κέρκυρα και τους Παξούς, και τ’ άλλα νησιά ν’ αφήκη στην Ελλάδα. 
Αυτό το σχέδιο οι Άγγλοι το είχαν συλλάβει από το 1851, αλλά το 
κρατήσανε απόρρητο ως το 1857 που δοκίμασαν να το παρουσιάσουν. 
Άρχισαν να βολιδοσκοπούν πρόσωπα και στην Κέρκυρα να περιφέρουν 
με ανθρώπους την σχετική αναφορά για υπογραφή. Η ενέργεια μόλις 
μαθεύτηκε προκάλεσε αγανάκτηση και οι Άγγλοι αναδιπλώθηκαν, ενώ 
η Ιόνιος Βουλή στις 20 Ιουνίου 1857 διαδήλωσε την ομόθυμη επιθυμία 
των Επτανησίων για την Ένωση. Ακούεται τώρα και η φωνή του Αρι-
στοτέλη Βαλαωρίτη. Η αγγλική κυβέρνηση γύρισε πάλι στις μεταρρυθ-
μίσεις του Συντάγματος, που αγωνιζόταν τώρα να τις παρουσιάση ως 
τη μοναδική προϋπόθεση για την ευτυχία της Επτανήσου.

Δεν πρέπει όμως να μένη και τούτο άγνωστο, ότι οι Άγγλοι είχαν κι 
αυτοί πολλούς ανθρώπους τους στα νησιά σε υψηλές θέσεις και υψηλές 
κοινωνικές τάξεις, που η Ένωση έπληττε τα συμφέροντά τους, ότι είχε 
και μισθωτά όργανα από πάνω ως κάτω της κοινωνικής κλίμακας, ότι 
υπήρχαν και παρασυρμένοι, και ότι συνεπώς ο αγώνας των Ενωτικών 
δεν ήταν διαμάχη μόνο με την «Προστασία», αλλά αγώνας και με τη 
μερίδα των ανθενωτικών, που ήταν αρκετοί, και πραγματικά ένιωθαν 
την ευτυχία τους συνδεδεμένες με την «Προστασία». Οι έλεγχοι είχαν 
στηρίγματα. Και τις μεταρρυθμίσεις που θα έφερναν την ευτυχία οι 
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Άγγλοι τις προσφέραν τώρα εμφαντικά, επιδειχτικά και πιο επίσημα 
στέλνοντας στην Επτάνησο για το σκοπό αυτό τον Γεώργ. Γλάδστων, 
άνδρα διεθνούς φήμης και μεγίστης διπλωματικής δεξιότητας.

Αλλά και ο Γλάδστων απέτυχε. Επισκέφθηκε όλα τα νησιά –πλην 
των Κυθήρων– και παντού έγινε ενθουσιωδώς δεκτός, αλλά με τη κραυ-
γή «Ένωσις». Εν τούτοις η αγγλική κυβέρνηση πάλιν επέμενε. Αλλ’ 
επιμένανε άκαμπτοι και οι Επτανήσιοι. Είμαστε σε αδιέξοδο.

Αλλ’ αν η Αγγλία δεν κατώρθωνε να λυγίση τους Ιονίους, επέτυχε 
να διώξη τον Όθωνα, που η εξωτερική του πολιτική δεν της ήταν αρε-
στή, γιατί ενίσχυε και τη στάση των Επτανησίων. Είχε λοιπόν η Αγγλία 
μια μεγάλη επιτυχία, μια νίκη. Θα μπορούσε να κάμη μια υποχώρηση 
στο επτανησιακό, που την είχε εκθέσει και ολοένα περισσότερο την 
εξέθετε διεθνώς και της εστοίχιζε και οικονομικά.

Δεν της ήταν βέβαια ευχάριστο να φύγη από τα νησιά, αλλά και δε 
φο βόταν πλέον άλλες συνέπειες, αφού ήταν πια βέβαιη ότι η εξωτερι-
κή πολιτική του ελληνικού Κράτους θα ευθυγραμμιζόταν οπωσδήποτε 
προς τις θελήσεις της, προς τη γραμμή της, γιατί ήδη γινόταν συζήτηση 
για την εκλογή ως βασιλέως της Ελλάδος του Αλφρέδου, του γιου της 
Βικτωρίας, της βασίλισσας της Μεγ. Βρετανίας. Αλλά και όταν αυτή η 
εκλογή ματαιώθηκε και ως βασιλιάς της Ελλάδος προτάθηκε ο πρίγκη-
πας Γεώργιος της Δανίας, η Αγγλία δεν είχε λόγο να ανησυχή, ώστε να 
αρνηθή την παραχώρηση της Επτανήσου, που ήταν ένας από τους όρους 
που πρόβανε η βασιλική οικογένεια της Δανίας, για ν’ αποδεχθή για τον 
πρίγκηπά της το θρόνο της Ελλάδος. Η Αγγλία ζύγισε τα υπέρ και τα 
κατά κι όταν είδε πως τη συνέφερε, το αποφάσισε. Όχι όμως και χωρίς 
επαχθέστατους για την Ελλάδα όρους, όπως ήταν η ουδετερότητα των 
νησιών που τελικά περιωρίσθηκε στην ουδετερότητα της Κέρκυρας και 
των Παξών, η καταστροφή των φρουρίων, που επί τόσους αιώνες προ-
στάτευαν τ’ αφεντικά των νησιών αλλά και τους κατοίκους των νησιών 
κάποτε, και ήταν έργα του μόχθου των κατοίκων και στο μεγαλύτερό 
τους μέρος της οικονομίας των, η προστασία του εμπορίου των ξέ-
νων στα νησιά και των θρησκευτικών τους δικαιωμάτων, οι πληρωμές 
των συντάξεων των ντόπιων και ξένων υπαλλήλων του Ηνωμένου Κρά-
τους κ.ά. Οπωσδήποτε ο καρχαρίας κάτι θα κρατήση στα σαγόνια του.

Το Γενάρη του 1863 ο Άγγλος πρεσβευτής Έλλιοτ ανακοίνωσε στην 
προσωρινή κυβέρνηση της Ελλάδος, ότι η κυβέρνησή του δέχεται να 
παραιτηθή της «Προστασίας» των Ιονίων νήσων, εάν η κυβέρνηση της 
Ελλάδος επέμενε στο συνταγματικό πολίτευμα και απείχε επιθέσεως 
κατά του γειτονικού κράτους, δηλαδή της Τουρκίας.
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Τον Ιούλιο του 1863 ο Αρμοστής διέλυσε την 12η Βουλή, την ουσια-
στικώς τελευταία Βουλή της Επτανήσου, και προκήρυξε νέες εκλογές. 
Προκήρυξε ότι η Α.Μ. η προστάτις Άνασσα συναινεί στην ένωση των 
Ιονίων νήσων μετά της Ελλάδος. Και όπως συμβουλευθή κατά τον μάλ-
λον θετικό και επίσημο τρόπο τις επιθυμίες των Ιονίων ως προς την 
μέλλουσαν τύχη των, προσκαλεί τον λαό να εκλέξη προς τούτο αντι-
προσώπους του.

Η νέα Βουλή η αποτελούμενη κατά παμψηφίαν από ριζοσπάστες, 
όπως πια λεγόταν όλοι οι ενωτικοί, συνήλθε κατά την Δευτέρα συνεδρί-
ασή της δαφνοστεφανωμένη. Εν μέσω σιγής, κι έπειτα από δοξολογία 
ο Πρόεδρος Παδοβάς ανάγνωσε την 23η Σεπτεμβρίου 1863 το ψήφι-
σμα της Ενώσεως. «Η Βουλή της Επτανήσου εκλεχθείσα συνεπεία προ-
σκλήσεως της Προστάτιδος Δυνάμεως και συνελθούσα, όπως οριστικώς 
αποφανθή περί της Εθνικής αποκαταστάσεως του Ιονίου λαού, πιστώς 
δε εκδηλούσα τον διάπυρον πόθον και την ανέκαθεν σταθεράν αυ-
τού θέλησιν, συμφώνως προς προηγηθείσας ευχάς και διακηρύξεις των 
ελευθέρων Ιονίων Βουλών, ψηφίζει: Αι νήσοι Κέρκυρα, Κεφαλληνία, 
Ζά κυνθος, Λευκάς, Ιθάκη, Κύθηρα, Παξοί και τα εξαρτήματα αυτών 
ενού νται μετά του Βασιλείου της Ελλάδος, όπως εσαεί αποτελώσιν 
αναπόσπαστον αυτού μέρος εν μια και αδιαιρέτω πολιτεία».

«Άνοιξε μάνα μας γλυκειά την άφθαρτη καρδιά σου / κι αγκάλιασέ 
μας τα φτωχά τα μαύρα τα παιδιά σου», είχε ζητήσει λίγες μέρες πριν 
στη Ζάκυνθο ο Αριστ. Βαλαωρίτης και 50 χρόνια αγωνίζονταν γι’ αυτό 
οι Εφτανησιώτες.

Στις 14 Νοεμβρίου 1863 ν.η. η Αγγλία με το άρθ. 1 της Συνθήκης 
που υπόγραψαν οι 3 μεγάλες δυνάμεις, που είχαν αναθέσει το 1815 στο 
Παρίσι την «Προστασία» του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων νήσων» στο 
βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, και η Γαλλία συγκατένευσε να παραι-
τήση την «Προστασία» της Επτανήσου υπό ωρισμένους όρους, μερικούς 
αναφέραμε πάρα πάνω, και η Αυστρία, Γαλλία, Πρωσσία και Ρωσία 
συναίνεσαν σ’ αυτήν την παραίτηση της Αγγλίας υπό τους ίδιους όρους.

Τελικά στις 17/29 Μαρτίου 1864 στο Λονδίνο οι αντιπρόσωποι των 
Κυβερνήσεων Ελλάδος, Αγγλίας, Ρωσίας και Γαλλίας υπόγραψαν τη 
συνθήκη της παραχωρήσεως και την 21 Μαΐου 1864 π.η. το μεσημέρι η 
αγγλική σημαία κατεβάστηκε από τα φρούρια της Επτανήσου και υψώ-
θηκε η ελληνική και οι φρουρές και οι πολιτικές αγγλικές αρχές εγκατέ-
λειψαν τα νησιά, και η Επτάνησο πανηγύρισε για την ελευθερία της και 
γιορτάζει και πανηγυρίζει από τότε και σήμερα την απελευθέρωσή της.
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Επικήδειος λόγος από τον γυμνασιάρχη Π. Γ. Ροντογιάννη 
για τον Κωνσταντίνο Επαμεινώνδα Σταματέλο (1870 – 

28.10.1964), δημοδιδάσκαλο εκ Τσουκαλάδων Λευκάδος

Αν, δάσκαλε, μπορούσες να διαβάσης τον κατάλογό σου σήμερα, θα ’βλε-
πες, πως οι μαθηταί σου είναι παρόντες και δε λείπουν παρά μόνον 
όσοι δε μπόρεσαν ν’ ακούσουν την καμπάνα σου, κι εκείνοι, που πήγα-
νε μπροστά και σου ετοιμάζουν υποδοχή στην άλλη όχθη.

Είμαστε εδώ, για να κηδέψωμε μαζύ σου κι ένα κομμάτι από τα πιο 
ωραία της ζωής μας καθένας, ένα κομμάτι απ’ την αυγή των παιδικών 
μας χρόνων, αυτό που είν’ ακατάλυτα δεμένο με το πρόσωπό σου.

Ο ένας ψες, θυμάσαι, δεν ήθελε να πιη το γάλα του κι ο άλλος τη 
μάνα του δεν άκουε κι ο Γιάννης είπ’ ένα λόγο που δεν έπρεπε κι ο 
γάτος που στη φεγγίτα της φωτογωνιάς επαραμόνευε, τον άκουσε κι 
ήρθε τρέχοντας να σου το σώση. Κι’ εσύ αυστηρός με τη βαρειά φωνή, 
πιλάτευες τον ένοχο, που ομολογούσε κι υποσχότανε να μη το ματακά-
μη «πλιό του» και να γενή καλύτερος. Κι’ εγίνηκε. Και βγήκαν τούτοι 
οι χωριανοί οι λεβέντες που σε παραστέκουνε, ώριμοι άλλοι, κι άλλοι 
γερόντοι με τ’ αγγόνια κι ασπρομάλληδες, άξιος εργάτης ο καθένας 
στη δουλειά του. Δύο ανθρώπινες γενεές περάσαν απ’ τα χέρια σου τα 
δασκαλίστικα. Κι έμεινες για το χωριό «ο Δάσκαλος».

Όμως ο χώρος του σκολειού δεν χώραε την ακατάβλητη τη ζωτικό-
τητά σου, κι η δράση σου απλωνόταν σ’ όλους τους τομείς της Κοινοτι-
κής ζωής, που πάντα συ βρισκόσουνα στο κέντρο της.

Και στα Κοινοτικά και στην πολιτική δε σου παράβγαινε κανένας 
–ήσουν «θανατικός» βενιζελικός από τους πρώτους και τους τελευ-
ταίους– και στους καυγάδες πρώτος ήσουν και γεωργός ήσουνα δίχως 
ταίρι. Και απ’ τον Άι-Γιώργη ως το Βατιά, στις Σπαθαριές, κι εκείθενε 
ως τη Χώρα κι από τη Χώρα στο χωριό αλώνιζε τ’ ακούραστο ποδάρι 
σου. Ήσουν η πιο ζωντανή νότα στο χωριό και γέμιζες και πάρα πέρα 
τον τόπο της Λευκάδας με την παρουσία σου. Θηρίο αβάσταγο, καθώς 
κυλούσε μέσα σου ένας χείμαρρος ζωτικότητας χωρίς συγκρατημό.

Και κονταροχτυπήθηκες σκληρά σκληρός με τη ζωή, και σκληροτρά-
χηλος κρατήθηκες στις επάλξεις της και βλοσυρός αντιμετώπισες το θά-
νατο, που κάθε τόσο και σου χτύπησε την πόρτα. Ήσουν ένας Ανταίος 
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καταπληκτικός, αφού η συμφορά γινότανε για σένα δύναμη. Ήσουν στ’ 
αλήθεια ένα φαινόμενο.

Η δράση σου ήταν κοινωνικά πολύπλευρη και θετική. Έφερες και 
στον κόσμο διαλεχτούς κι ευρύτερα χρήσιμους ανθρώπους. Γι’ αυτό 
στις εξετάσεις σήμερα –γιατί είσαι εσύ που αυτή την ώρα δίνεις εξετά-
σεις κι είναι οι μαθητές σου εξεταστές-κριτές– «περνάς» και παίρνεις 
κι έπαινο. Η προσφορά σου ήταν θετική, την καταφάσκομε. Γίνεσαι 
πάλι δάσκαλος και δίνεις σήμερα το τελευταίο μάθημα με το παρά-
δειγμα. Πέρασε στην άλλη όχθη δίχως φόβο, κι άκουσε χωρίς να τρέμης 
τη φωνή του Αρχαγγέλου: «οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν 
κρίσεως». Καλό ταξίδι.

Πάνος Γ. Ροντογιάννης
Τσουκαλάδες, 29.10.1964
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Έκθεση επιθεωρήσεως του Π. Γ. Ροντογιάννη 
από τον γενικό επιθεωρητή Μιχαήλ Τσίλαγα 
στο Γυμνάσιο Θηλέων Λευκάδος, 4.5.1966

Βασίλειον της Ελλάδος
Γενική Επιθεώρησις Σχολείων Δ. Ε. 
ΚΕ΄ Περιφερείας

 Απεστάλη τη 28 Ιουλίου 1966
 

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επιθεωρήσεως του Ροντογιάννη Παναγιώτου του Γεωργίου, φιλολόγου 
Γυμνασιάρχου του Λυκείου Θηλέων Λευκάδος, υπό του Γενικού επιθεω-
ρητού Δ. Ε. της ΚΕ΄ Περιφερείας κ. Μιχαήλ Τσίλαγα.

Α΄ ΎΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμον:    Ροντογιάννης Παναγιώτης
Πατρώνυμον:     Γεώργιος
Τόπος γεννήσεως:    Τσουκαλάδες Λευκάδος
Έτος γεννήσεως:    1911
Είδος Σπουδών:    Φιλολογία
Βαθμός πτυχίου:    «Λίαν Καλώς» Έτος λήψεως: 1934
Μετεκπαίδευσις:    —
Χρονική περίοδος:    —
Βαθμός πτυχίου:    —
Άλλαι σπουδαί:    —
Ξέναι γλώσσαι:    Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική
Ημερομηνία διορισμού:   3.10.1939
Βαθμός εν τη εκπαιδεύσει:   Γυμνασιάρχης
Συνολική υπηρεσία εν τη εκπαιδεύει
 μέχρι 31.8.1966:    Έτη 26, μήνες 10, ημέραι 28
Συνολική υπηρεσία εν τω τελευταίω 
 βαθμώ μέχρι 31.8.1966:   Έτη 4, μήνες 11, ημέραι 25
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Οικογενειακή κατάστασις:   Έγγαμος
Ύγιεινή κατάστασις:    Ύγιής
Ποιναί:     Επίπληξις,1 1940
Ηθικαί αμοιβαί:    Ευχαριστήρια, Συγχαρητήρια, 
     Ευαρέσκειαι
Χρόνος προτέρας επιθεωρήσεως:  21.6.1957 υπό Σταματέλου.

Β΄ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

Τον φιλόλογο Γυμνασιάρχην κ. Ροντογιάννην Παναγιώτην επεθεώρησα, 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 16838/4.2.1966 διαταγής του Ύπουργείου Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, την 4.5.1966 διδάσκοντα Αρχαία Ελ-
ληνικά εν τη Γ΄ τάξει του ιδίου Λυκείου.

Πορεία Διδασκαλίας

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

α) Εξέτασις δεδιδαγμένου: Ομήρου Ιλιάς, στ. 440-465.
Κατ’ αρχάς ο διδάσκων διά καταλλήλων ερωτήσεων ανεφέρθη διά 

των μαθητριών εις την Ραψωδίαν, ην επεξειργάζοντο (Ζ), την σκηνήν 
εις ην ευρίσκοντο (συνάντησις Έκτορος και Ανδρομάχης) και την δι’ 
ολίγων αξιολόγησιν της σκηνής αυτής από απόψεως περιεχομένου και 
δυνάμεως περιγραφής, βάσει δε της αξιολογήσεως ταύτης και σχετικής 
άλλης εντέχνου συζητήσεως προητοίμασε συναισθηματικώς τας μαθη-
τρίας διά την μετ’ ενδιαφέροντος αναμονήν και εισδοχήν του νέου.

β. Προσφορά και επεξεργασία του νέου: Ομήρου Ιλιάς, στίχ. 466-481.
Το νέον παρουσίασε μαθήτρια έχουσα όντως ιδιαιτέραν ικανότητα 

εις την μετ’ ήθους ανάγνωσιν, ετέρα απέδωκεν εν γενικαίς γραμμαίς 
ορθώς το νόημα, ενώ εν συνεχεία ο διδάσκων ήρξατο τη συνεργασία των 

1.  [Προκαλεί εντύπωση η αναφορά του Μ. Τσίλαγα, στο πεδίο «Ποιναί», για επί-
πλη ξη στον Π. Γ. Ροντογιάννη το 1940, όταν υπηρετούσε στην Κατερίνη. Για το θέμα 
δεν έχουμε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Η Αλίκη Π. Ροντογιάννη, όμως, ενθυμείται 
ότι στη διάρκεια της απουσίας του γυμνασιάρχη Παπαοικονόμου (τέλη 1939 και για λί-
γους μήνες μετά) ήρθε από τη Θεσσαλονίκη ένας γυμνασιάρχης (ονόματι Λαμπιρίδης ή 
Λαμπρίδης), ιδιαίτερα αυστηρός («στριμμένος»), που δημιούργησε αναστάτωση με τη 
συμπεριφορά του. Ίσως τότε ο Π. Γ. Ροντογιάννης να δέχθηκε την επίπληξη, η οποία 
προφανώς υπήρχε στον φάκελό του έκτοτε κι από εκεί πιθανότατα τη βρήκε ο πα ρα τη-
ρη τικός και λεπτολόγος Μ. Τσίλαγας. Δεν της έδωσε όμως σημασία.]
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μαθητριών επεξεργαζόμενος το αναγνωσθέν κατά μικροτέρας λογικώς 
ενότητας και περιόδους κειμένου. Η επεξεργασία εγένετο ως ακολού-
θως: Αφού προηγουμένως απεσαφηνίζετο το νόημα ωρισμένων αγνώ-
στων λέξεων (ως «ορέξατο», «φαίδιμος», /φαίδων/, «ιάχων», «αριπρο-
κέα», κ.λ.π.) ως καί τινων δυσνοήτων φράσεων ή προτάσεων (ως και 
ποτέ τις είποι [...] βροτόεντα /ευκτ. ορθότερα αντί υποτακτικής/ και σύ-
νταξις κατά τω λέγω τινά τι), μετεφράζετο ή απεδίδετο εκάστη περίο-
δος κατά τρόπον ώστε να προετοιμάζηται η μετάβασις εις την επομένην 
ενότητα και αι μαθήτριαι ευκόλως και μετ’ ενδιαφέροντος να επιδίδω-
νται εν συνεχεία εις την επεξεργασίαν και ταύτης. Ηκολούθησε συνολι-
κή μετάφρασις υπό μαθητρίας και απόδοσις του νοήματος υπό άλλης, 
εξήρθησαν τα κύρια σημεία της μεταφρασθείσης όλης ενότητος και εδό-
θη αδρομερής περίληψις με εντοπισμόν των νέων γεγονότων (εμφάνισις 
εν τη όλη σκηνή του υιού του Έκτορος και επακόλουθα εκ ταύτης).

Επειδή ακολούθως και υπό των ιδίων μαθητριών διεπιστώθη το εξό -
χως ωραίον και συγκινητικόν τής τε περιγραφής και του περιεχομέ-
νου της ενότητος, ο διδάσκων δραττόμενος της ευκαιρίας προέβη πε-
ραιτέρω εις αισθητικάς, ηθικάς και ψυχολογικάς παρατηρήσεις, ίνα τα 
περιγραφόμενα εν συναφεία προς τα αμέσως προηγούμενα κατανοη-
θώσι πληρέστερον και βιωθώσι. Συγκεκριμένως διά καταλλήλων ερωτή-
σεων υπεβοηθήθησαν αι μαθήτριαι, όπως αντιληφθούν και αισθανθούν 
κα λύτερον δύο κυρίως σκηνάς. α) Την χαριτωμένην, αλλά και εις το 
βά θος τραγικήν σκηνήν –ακριβώς όπως εκφράζει τούτο το περίφημον 
«δα κρυ όεν γελάσασα»– του φοβισμένου από το θέαμα του «κορυθαιό-
λου» πατρός μικρού Εκτορίδου, όστις εχώθη εις τον κόλπον της τροφού 
και ηνάγκασε να γελάσουν την τόσον πικραμένην μητέρα του και τον 
παλαί οντα εσωτερικώς με αντιμαχόμενα συναισθήματα πατέρα του εκ 
του επικειμένου χωρισμού, όστις ηδύνατο να είναι και αιώνιος, αφού 
έναυλος ηχούσεν εις τα ώτα αμφοτέρων η διά του Έκτορος διατυπωθεί-
σα προηγουμένων φοβερά φωνή της μοίρας «έσσεται ήμαρ, ότ’ αν ποτ’ 
ολώλη Ίλιος ιρή / και Πρίαμος και λαός ευμμελίου Πριάμοιο» και ο υπό 
τα τείχη μαινόμενος πόλεμος και η κλαγγή των όπλων των συγκρουο-
μένων –καθ’ υποβλητικήν έκφρασιν του διδάσκοντος– υπέκρουον το 
ανατριχιαστικόν εμβατήριον του θανάτου. β) Την επίσημον και άκρως 
συγκινητικήν σκηνήν, καθ’ ην ο Έκτωρ κρατών υψωμένον εις τας χείρας 
του τον υιόν του απευθύνεται εις τους θεούς και εύχεται το παιδί του 
να γίνη «πατρός [...] πολλόν αμείνων». Διά της βαθυτέρας αναλύσεως 
της σκηνής ταύτης αι μαθήτριαι, διά καταλλήλου συζητήσεως υποκι-
νηθείσης εντέχνως υπό του διδάσκοντος, ήχθησαν εις το ίδουν και να 
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αισθανθούν τον μικρόν Εκτορίδην ως «σύμβολον», όπερ εμψυχώνει τον 
ήρωα, κάνει ανώτερον τον σκοπόν του αγώνος τούτου και πολλαπλασι-
άζει την δύναμίν του και την διάθεσιν, όπως μέχρι θανάτου υπερασπίση 
το «ιερόν πτολίεθρον» της Τροίας.

Η όλη διδασκαλία έκλεισε με ανάγνωσιν του αναλυθέντος εκ μετα-
φράσεως λογοτεχνικής του Πολυλά εν μέσω ατμοσφαίρας άκρως συγκι-
νητικής, του διδάσκοντος επιτυχόντος να αφαρπάση τας μαθητρίας διά 
της διδασκαλίας του και να οδηγήση αυτάς εις ψυχικήν ανάτασιν και 
βίωσιν ανωτέρων συναισθημάτων όντως επωφελή.

ΙΙ. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 
Διδαχθείσα ενότης: «Ο Ερασιτέχνης» υπό Ιακ. Πολυλά (άνευ κατ’ 

οίκον προετοιμασίας υπό των μαθητριών).
Το ποίημα παρουσίασεν ο διδάσκων αναγνώσας ο ίδιος τούτο μετά 

του προσήκοντος ήθους. Μετά την ανάγνωσιν ο διδάσκων, επειδή το κεί-
μενον του ποιήματος παρουσιάζει δυσκολίας ως προς την κατανόησιν, 
έκρινεν απαραίτητον προ πάσης άλλης επεξεργασίας να υποβοηθήση τας 
μαθητρίας να ερμηνεύσουν τούτο κατά στίχους και ενίοτε κατά λέξιν. 
Ούτω, αφού προηγουμένως εξηκριβώθη το νόημα της λέξεως «ερασι-
τέχνης», την οποία φέρει το ποίημα ως τίτλον, μαθήτρια ανέγνωσε το 
πρώτον τετράστιχον, τη βοηθεία δε και άλλων μαθητριών και τη καθοδη-
γήσει του διδάσκοντος απεσαφηνίσθη η έννοια του 3ου και 4ου στίχου 
και ιδιαιτέρως της φράσεως «μυστική ζωή» και απεδόθη προφορικώς 
υπό μιας μαθήτριας εν τέλει το νόημα του τετραστίχου. Επηκολούθησεν 
η ανάλυσις του 2ου τετραστίχου και μετά την αποσαφήνισιν και ενταύθα 
ως ανωτέρω της σημασίας των λέξεων «παθών», «αγάλι’», «ευφροσύ-
νη», «αιθέρας», «αρχήθεν» και του όλου 3ου στίχου «όπου αρχήθεν η 
ψυ χή μου κλείνει» (ενταύθα ο διδάσκων ορθώς διώρθωσε την λέξιν εις 
κλί νει) ως και την της φράσεως «προς κόσμον άλλον» του 4ου στίχου 
(των ιδεών –περί ων ωμίλησε δι’ ολίγων ο διδάσκων–) επηκολούθησεν 
η από δοσις του περιεχομένου και του τετραστίχου τούτου. Εν συνεχεία 
άλλη μαθήτρια συνέδεσεν ευστόχως το νόημα των δύο τετραστίχων και 
απέ δωκε το περιεχόμενον αμφοτέρων περιληπτικώς (όταν στη γαλήνη 
και ησυχία της νύχτας ησυχάζουν τα πάθη της ψυχής και ο νους γαλη-
νεύει και ανανεώνει την μυστική ζωή του το πνεύμα, η θεία πνοή, που εξ 
αρ χής ενυπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου, δίνει φτερά στον ποιητή να 
πε τάξη σ’ άλλον κόσμο, τον κόσμο των ιδεών).

Επηκολούθησεν ανάγνωσις και επεξεργασία κατά τον αυτόν ως 
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ανωτέρω τρόπον και των δύο τριστίχων (ιδιαιτέρως νοηματική λόγω 
των δυσκολιών περί την κατανόησιν) και απεδόθη το νόημα συνδεθέν 
προς τα προηγούμενα με τελικήν απόδοσιν του νοήματος του όλου 
ποιήματος, εξ ης αποδόσεως διεπιστώθη και η ύπαρξις δύο ενοτήτων 
εν τω ποιήματι (α΄ στίχ. 1-6 και β΄ στ. 7-13). Εν συνεχεία ανευρέθη και 
διετυπώθη υπό μαθητριών ότι το όλον ποίημα εκφράζει την αγωνίαν 
του ανθρώπου που επιδιώκει και ποθεί τα μεγάλα, αλλά αποτυγχάνει, 
διότι δεν είναι καταλλήλως προικισμένος από την φύσιν, προσδιορίσθη 
η ψυχολογική κατάστασις του ποιητού κατά την ώραν της συνθέσεως 
του ποιήματος και υπό του διδάσκοντος εξεφράσθη η πιθανή άποψις 
ότι ο τίτλος του ποιήματος φανερώνει την διάθεσιν του ποιητού να πα-
ρηγορηθή, διότι δεν έχει κατορθώσει να γράψη «τραγούδια θεία», όπως 
οι μεγάλοι ομότεχνοί του, και τούτο όχι διότι δεν ήτο ικανός, αλλά διότι 
δεν αφωσιώθη εις την ποίησιν (;). Τελικώς αι μαθήτριαι εχαρακτήρισαν 
το ποίημα ως φιλοσοφικόν, το κατέταξαν εις τα σονέττα και προσδιώ-
ρισαν μέτρον, ομοιοκαταληξίαν κ.λ.π.

Ως κατ’ οίκον εργασία εδόθη εις άλλας μεν μαθητρίας ελευθέρα νοη-
ματική ανάπτυξις και ανάλυσις του ποιήματος και εις άλλας να ανεύ-
ρουν και να ανακοινώσουν στοιχεία εκ της ζωής και του έργου του 
ποιη τού. Και κατά την διδασκαλίαν του μαθήματος τούτου αι μαθή-
τριαι συνειργάσθησαν μετά του διδάσκοντος λίαν αποδοτικώς, ανέτως 
και κατά τρόπον αποδεικνύοντα ότι έχουν εθισθή υπό του διδάσκοντος 
επί του τρόπου, καθ’ ον δέον να εργάζωνται επί θεμάτων νεοελληνι-
κής λογοτεχνίας. Ο διδάσκων και ενταύθα ουχί απλώς εφήρμοσε την 
εν δε δειγμένην μέθοδον, αλλά και πέραν τούτου αφήρπασε και πάλιν 
διά της διδασκαλίας του και υπεκίνησεν εις σκέψεις και βιώματα λίαν 
επωφελή διά την περαιτέρω ψυχοπνευματικήν εξέλιξίν των.

 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

Ο Γυμνασιάρχης Ροντογιάννης Παν. ανήκει εις την χορείαν των αρί-
στων εκπαιδευτικών. Άρτιος επιστημονικώς παρουσιάζει την αυτήν 
πλη ρότητα και εις ζητήματα παιδαγωγικής και διδακτικής. Ουχί απλώς 
πα ρακολουθεί την εξέλιξιν της Φιλολογικής Επιστήμης και νεωτέρας 
Ελ ληνικής Λογοτεχνίας και Λαογραφίας, αλλά και καλλιεργεί ταύτας 
έχων παρουσιάσει αξιόλογον συγγραφικήν δράσιν. Σημειούμεν ωρισμέ-
νας των εκδόσεών του: Γαΐου Ιουλίου Καίσαρος «Απομνημονεύματα 
του Γαλατικού Πολέμου» βιβλ. 7, μετάφρασις, 2. Λεύκωμα Λευκάδος 
(1953), 3. Τουριστικός οδηγός Λευκάδος (1966), 4. Οι πρόγονοι του 
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Άγγελ. Σικελιανού εις περιοδικόν Νέα Εστία, αφιέρωμα εις Σικελια-
νόν, 5. Οι αγιογράφοι Παναγιώτης και Νικόλαος Δοξαράς, Ηώς (1960), 
6. Ο Αθανάσιος Ψαλίδας στη Λευκάδα, περιοδικόν Ηπειρωτι κή Εστία 
(1953), 7. Η Μονή της Οδηγήτριας, ένα μνημείο μοναδικό στην Ελλάδα, 
περιοδ. Ζυγός, Ιούνιος 1960, 8. Ο αγιογράφος Κων. Κο νταρίνης, Επτα-
νησιακή Πρωτοχρονιά, 1959, 9. Ο ναός του Αγίου Μη νά εν Λευκάδι, 
εις εφημ. Λευκάς (1955) εις συνεχείας, 10. Σειρά βιογραφιών Λευκα-
δίων διακεκριμένων εις Λευκαδίτικες Σελίδες (1963), 11. Τι φορούσαν 
οι Λευκαδίτες και Λευκαδίτισσες από τα τέλη του 17ου αιώνος ως τα 
μέσα του 20ού αιώνος, Λευκαδίτικές Σελίδες, Μάιος-Ιούνιος 1965 και 
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1965.

Εκτός των ανωτέρω ο κ. Ροντογιάννης έχει υπό έκδοσιν και άλλας 
εργασίας, λίαν αξιολόγους, ως είναι: 1. Η Χριστιανική Τέχνη στη Λευ-
κάδα, τ. 2, 2. Η Παιδεία στη Λευκάδα από του 1600-1950, τ. 2, 3. Ιστο-
ρία της Λευκάδος από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας, σελ. 
περίπου 1.500, 4. Η Πρωτεύουσα της Λευκάδος, σελ. 100, 5. Σεισμολό-
γιον Λευκάδος. Κατά δήλωσίν του αι ανωτέρω εργασίαι στηρίζονται εις 
ατομικήν αρχειακήν έρευναν. 6. Πλάτωνος «Κρίτων» – «Απολογία». 
Λογοτεχνική μετάφρασις με μακρά προλεγόμενα, σελ. 230. Εκτός των 
ανωτέρω διεπιστώσαμεν την ύπαρξιν των περισσοτέρων εν χειρογρά-
φοις, φυλασσομένων εν τη ατομική του βιβλιοθήκη. Επίσης διεπιστώσα-
μεν και ύπαρξιν συλλογής λαογραφικού υλικού προς σύνθεσιν μελέτης.

Η ως άνω πλουσιωτάτη επιστημονική εργασία του Λυκειάρχου κ. 
Ρο ντογιάννη έχει συντελεσθή υπ’ αυτού, χωρίς ουδ’ επ’ ελάχιστον να 
πα ραμελήση ούτος το κυρίως έργον του, ως συνήθως συμβαίνει με πολ-
λούς των εμφανιζόντων συγγραφικήν δράσιν εκπαιδευτικών. Αντιθέτως 
δύ ναται αδιστάκτως να λεχθή, ότι η αφοσίωσίς του η απόλυτος εις το 
παιδαγωγικόν του έργον (επιστημονικόν και διοικητικόν) πληροί κατ’ 
αρχήν την ψυχήν του και αποτελεί το κίνητρον διά τας περαιτέρω μελέ-
τας του. Η στέγασις του πολυπληθεστάτου σχολείου του, δι’ ην εμερί-
μνησεν αντιμετωπίσας πολλαπλάς δυσκολίας και η όλη εμφάνισις τού-
του επ’ ευκαιρία συμμετοχής του εις εθνικάς και άλλας εορτάς ως και 
η καθημερινή τοιαύτη των μαθητριών εν τη κοινωνία διακηρύσσουν την 
ύπαρξιν εν τω σχολείω του και εφαρμογήν διοικήσεως ουχί προερχομέ-
νης εξ αυστηράς επιβολής σχολικών κανόνων, ους εκ φόβου κυρώσεων 
αναγκάζονται και μη παραβαίνωσιν αι μαθήτριαι, αλλ’ εκ διοικήσεως 
προαγούσης τας μαθητρίας εις κατανόησιν της σημασίας της ασκή-
σεως αυτών εις αυτοπειθαρχίαν προς δημιουργίαν του προσήκοντος 
χαρακτήρος. Τούτο απεριφράστως ομολογείται υπό των δυναμένων να 
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έχωσιν έγκυρον γνώμην εν Λευκάδι. Αλλά και πέραν του σχολείου του 
η προσωπικότης του κ. Ροντογιάννη δίδει το «παρών». Ου δεμία εκδή-
λωσις γενικωτέρα εν Λευκάδι λαμβάνει χώραν χωρίς να ζη τηθή η γνώμη 
του εν λόγω Λυκειάρχου. Ωσαύτως, ουδεμιάς πνευματι κής κινήσεως 
απουσιάζει. Το χαρακτηριστικόν δε εν προκειμένω είναι τούτο: ότι ου-
δόλως επιδιώκει τα ανωτέρω αποβλέπων εις επίδειξιν, προς επιτυχίαν 
ανόδου του εν τη εκπαιδεύσει ή εξασφάλισιν πρωτείων εν τη κοινωνία. 
Τόσον η επιστημονική και διδακτική του εργασία, όσον και η κοινωνική 
του δράσις προέρχονται από εσώτερον ψυχικόν αίτημα, το οποίον όμως 
ο κ. Ροντογιάννης κατορθώνει να συγκρατή πάντοτε εντός των ορίων 
της σεμνότητος και των παιδαγωγικών του καθηκόντων, αποτελών πα-
ράδειγμα προς μίμησιν διά τε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και τους 
τροφίμους του σχολείου του. Εντός των τάξεων συναρπάζει διά της 
διδασκαλίας του και επιτυγχάνει ουχί απλώς βίωσιν υπό των μαθητών 
των διδασκομένων, αλλά θεμελιώνει εν ταις ψυχαίς αυτών και την έφε-
σιν προς άσκησιν διά την δημιουργίαν του προσήκοντος χαρακτήρος. 
Περιττόν να λεχθή ότι η υπόστασίς του εν τη κοινωνία είναι εξαίρετος. 
Τούτο είναι έκδηλον και παρά τούτων ομολογείται. Φρονούμεν ότι τοι-
ούτοι εκπαιδευτικοί ουχί απλώς τιμώσι τον κλάδον, αλλά και ενδείκνυ-
νται να χρησιμοποιούνται διά την άσκησιν και ανωτέρων καθηκόντων, 
άτινα πιστεύομεν ο κ. Ροντογιάννης λίαν επωφελώς διά την Παιδείαν 
δύναται να ασκήση.

Δια πάντα τα ανωτέρω λίαν ευχαρίστως κρίνομεν2 αυτόν των κα-
τωτέρω:

Επιστημονικώς   Άρτιον  (5)
Διδακτικώς    Άρτιον πως  (4,75)
Διοικητικώς   Λίαν Δεξιόν  (5)
Ως προς την ευσυνειδησίαν  Λίαν ευσυνείδητον (5)
Ως προς την συμπεριφορά  Εξαίρετον  (5)
Ως προς την δράσιν  Επωφελή   (5)
Σύνολον (24.75)

Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1966

2.  [Την επιμέρους βαθμολόγηση/αξιολόγηση της επιθεωρήσεως του Μ. Τσίλαγα 
κοινοποίησε στον λυκειάρχη Π. Γ. Ροντογιάννη ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής της 
Γενικής Επιθεωρήσεως Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως (ΛΖ΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας) 
Γεώργιος Ζευγώλης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3060/25.8.1966 έγγραφό του.]
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Ο Γεν. Επιθεωρητής Μ. Ε.
ΚΕ΄ Περιφερείας
Μιχαήλ Τσίλαγας 



Το πώς κατέγραψε, τώρα, ο ίδιος ο κρινόμενος λυκειάρχης την επιθεώ-
ρησή του από τον Μ. Τσίλαγα μας εξέθεσε σε σημείωμά του, που έχει 
ως εξής:

  
Παρασκευή 6.5.1966, ώρα 11:00-12:00

Επεθεωρήθην υπό του Γεν. Επιθεωρητού κ. Μιχ. Τσίλαγα εις το μά-
θημα των Αρχαίων Ελληνικών και Νέων Ελληνικών διαδοχικώς σε 55΄.

Α. Αρχαία Ελληνικά: Ομήρου Ιλιάς.
Κείμενον δεδιδαγμένον, Ιλιάδ. Ζ. Στίχ. 440-465
1.  Ηρωτήσαμεν τας μαθητρίας α) ποίαν ραψωδίαν της Ιλιάδ. ηρμη-

νεύομεν, β) εις ποίαν ακριβώς σκηνήν αυτής είμεθα και ποίους 
στίχους είχομεν κατά το προηγούμενον μάθημα εξηγήσει.

2.  Κατόπιν εντολής μας μία των μαθητριών ανέγνωσε το δεδιδαγ-
μένον κείμενον, ετέρα απέδωσεν αυτό αδρομερώς και τρίτη υπε-
γράμμισε τα κύρια σημεία του και άλλη σημεία χαρακτηριστικά. 

3.  Μετά ταύτα διά καταλλήλου ερωτήσεως προετοιμάσαμεν την με-
τάβασιν εις την νέαν διδακτικήν ενότητα, (στίχ. 466-481), την οποί-
αν αμέσως και καλώς και μετ’ ήθους ανέγνωσε άλλη μαθήτρια.

4.  Ακολούθως το κείμενον ηρμηνεύετο υπό των μαθητριών και 
απεδίδετο κατά περιόδους και ούτως ώστε να προετοιμάζεται 
εκάστοτε η μετάβασις εις την επομένην ενότητα αφ’ ού προη-
γουμένως απεσαφηνίζετο το νόημα μερικών σπανιωτέρων λέξε-
ων ως «ορέξατο», «φαίδιμος» (Φαίδων), ιάχων κ.λ.π. ή δυσνοη-
τοτέρων πως φράσεων ή προτάσεων ως: «και ποτέ τις είποι, [...] 
βροτόεντα» (σύνταξις κατά το λόγω τινά).

5. Ηκολούθησε συνολική μετάφρασις υπό μαθητρίας και απόδοσις 
του νοήματος υπό άλλης.

6. Ύπό άλλων μαθητριών εξήρθησαν τα κύρια σημεία της μεταφρα-
σθείσης ενότητος και τέλος υπό ετέρας εδόθη αδρομερώς του 
νοήματος περίληψις.

Επειδή το εξόχου ωραιότητος κείμενον παρείχε την ευκαιρίαν διά 
πα ρατηρήσεις αισθητικάς, ηθικάς και ψυχολογικάς, υπεβλήθησαν κατάλ-
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ληλοι σχετικαί ερωτήσεις, ίνα το περιεχόμενον της περικοπής εν συνα-
φεία και προς τα αμέσως προηγούμενα κατανοηθή πληρέστερον και 
βαθύτερον και κατά τινα τρόπον βιωθή.

Ούτω συν άλλοις διά καταλλήλων ερωτήσεων υπεβοήθησαν αι μα-
θήτριαι, όπως αντιληφθούν και αισθανθούν καλύτερον δύο σκηνάς.

α) Την χαριτωμένην, αλλά και εις το βάθος τραγικήν –ακριβώς ως 
εκφράζει το πράγμα το περίφημον εκείνο «δακρυόεν γελάσασα» – 
εκείνην την σκηνήν του φοβισμένου από το θέαμα του «κορυθαιόλου» 
πατρός του μικρού Εκτορίδου, που εχώθη εις την αγκάλην της τροφού, 
και έκαμε να γελάσουν η πικραμένη μητέρα του και ο πατέρας, που η 
καρδιά τους ήταν αιματωμένη υπό τον πόνον ενός χωρισμού, που θα 
μπορούσε να είναι και αιώνιος, αφού έναυλος ηχούσε ακόμη εις τ’ αυ-
τιά των η φοβερή φωνή της μοίρας 

«...έσσεται ήμαρ ότ’ αν ποτ’ ολώλη Ίλιος ιρή 
και Πρίαμος και λαός ευμμελίω Πριάμοιο...» 
και ο πόλεμος, δύο βήματα έξω από τα τείχη, έκρουε τα χάλκινα 

όπλα του και υπέκρουε το ανατριχιαστικόν εμβατήριον του θανάτου.
β) Την επίσημον και τόσο υποβλητικά συγκινητικήν σκηνήν του 

Έκτορος, που προσεύχεται κρατών εις τα χέρια το παιδί του και εύχε-
ται να γίνη αυτό καλύτερο από τον ίδιο.

Τέλος, δι’ ερωτήσεων υπεβοηθήθησαν αι μαθήτριαι να ίδουν τον 
μικρόν Εκτορίδην, τον υψωμένον εις τα χέρια του δεομένου πατρός του 
ως συμβόλου, που εμψυχώνει τον ήρωα, κάνει απτότερον τον σκοπόν 
του αγώνος του και πολλαπλασιάζει την δύναμίν του και την διάθεσιν 
να υπερασπίση το ιερόν πτολίεθρον της Τροίας.

Β. Νέα Ελληνικά
Εδιδάχθη το σονέττο «Ο Ερασιτέχνης» του Ιακ. Πολυλά.
(Αι μαθήτριαι δεν εγνώριζον, ποίον κείμενον θ’ απετέλει το αντικεί-

μενον του μαθήματος της ημέρας αυτής και δεν είχον διόλου προετοιμα-
σθή).

Ο διδάσκων ανέγνωσε το ποίημα ο ίδιος.
(Επειδή το κείμενον παρουσιάζει δυσκολίας εις την κατανόησιν 

εκρίθη απαραίτητον προ πάσης άλλης εργασίας να ερμηνεύεται σχεδόν 
κατά στίχον και ενίοτε κατά λέξιν).

1.  Δι’ ερωτήσεων εξηκριβώθη το νόημα της λέξεως ερασιτέχνης, 
την οποίαν έχει ως τίτλον το ποίημα.

2. Ακολούθως ανεγνώσθη υπό μαθητρίας το πρώτον τετράστιχον, και 
αφ’ ού ηρμηνεύθησαν τη βοηθεία και άλλων μαθητριών, ερωτωμέ-
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νων υπό του διδάσκοντος, ο 3ος στίχος της στροφής και κατόπιν ο 
4ος δι’ αποσαφηνίσεως της εκφράσεως «μυστική ζωή», απεδόθη 
υπό της πρώτης μαθητρίας προφορικώς το νόημα του τετράστιχου.

3. Ανεγνώσθη υπό ετέρας μαθητρίας το 2ον τετράστιχον και απε-
δόθη υπό της ιδίας το περιεχόμενόν του αφ’ ού απεσαφηνί-
σθησαν, και πάλιν τη βοηθεία και άλλων μαθητριών, αι λέξεις 
παθών, αγάλι’, ευφροσύνη, αιθέρας, αρχήθεν και ηρμηνεύθη ο 
3ος στίχος του τετραστίχου: «Όπου αρχήθεν η ψυχή μου κλίνει 
(κλεί νει;)», και η φράσις «προς κόσμον άλλον» του 4ου στίχου.

4. Μία των μαθητριών έδωσεν οπωσούν περιληπτικώς το περιεχό-
μενον των 2 τετραστίχων: «Όταν στη γαλήνη και την ησυχία της 
νύχτας ησυχάζουν τα πάθη της ψυχής κι ο νους γαληνεύει κι 
ανανεώνει τη μυστική ζωή του το πνεύμα, η θεία πνοή, που εξ 
αρχής ενυπάρχει στην ψυχήν του ανθρώπου, δίνει φτερά στον 
ποιητή να πετάξη σ’ άλλον κόσμο (της ιδέας)».

5. Ακολούθως άλλη μαθήτρια ανέγνωσε τα δύο τρίστιχα. Ταύτα, 
επειδή παρουσιάζουν ιδιαιτέραν δυσκολίαν εις την κατανόησιν, 
ηρμηνεύθησαν κατά στίχον και ενίοτε σχεδόν κατά λέξιν και εν 
αναφορά προς την Πλατωνικήν Ιδεολογίαν, τη βοηθεία και άλ-
λων μαθητριών.

6. Απεδόθη αναλυτικώς υπό μαθητρίας το περιεχόμενον των τρι-
στίχων.

7. Έγινε υπό ετέρας μαθητρίας απόδοσις του περιεχομένου όλου 
του ποιήματος.

8. Ανευρέθησαν αι ενότητες του ποιήματος: α) ενότης στίχ. 1-6, β) 
ενότης στίχ. 7-14.

9. Ωρίσθη ως κύριον θέμα του ποιήματος: η αγωνία του ανθρώπου, 
που επιδιώκει και ποθεί τα μεγάλα, αλλ’ αποτυγχάνει, διότι δεν 
είναι καταλλήλως προικισμένος από την φύσιν.

10. Προσδιωρίσθη η ψυχολογική κατάστασις του ποιητού κατά την 
ώραν της συνθέσεως του ποιήματος και εξεφράσθη η πιθανή 
άποψις, ότι ο τίτλος του ποιήματος φανερώνει ίσως την διάθεσιν 
του ποιητού να παρηγορηθή, γιατί δεν έχει κατορθώσει να γρά-
ψη «τραγούδια θεία», να γίνη π.χ. ένας Σολωμός, με τον οποίον 
τόσο πολύ συνεδέετο και τον οποίον τόσον εθαύμαζεν: Δεν ήταν, 
θέλει να πη, που δε μπορούσε να γίνη ένας μεγάλος ποιητής, 
αλλά δεν αφοσιώθηκε στην ποίησιν. Ήταν ερασιτέχνης ποιητής.

11. Αι μαθήτριαι ώρισαν, κατόπιν ερωτήσεως, το είδος του ποιήμα-
τος και το μέτρον.
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Β΄ αττική περιοδος (1966-1975)
Στο Γυμναςιο Θήλεων Νεας Φιλαδελφειας (1966-1968)

18

Βιογραφικό σημείωμα (CV1) που συντάσσει ο Π. Γ. Ροντογιάν-
νης στις 31 Δεκεμβρίου 1966 και το αποστέλλει στο Ύπουργείο 

Εθνικής Παιδείας, Δ/νση Μέσης Εκπαιδεύσεως, υπ’ όψιν 
της Επιτροπής Κρίσεως Γενικών Επιθεωρητών 

Μέσης Εκπαιδεύσεως

Βιογραφικόν Σημείωμα
Του Παν. Ροντογιάννη, Λυκειάρχου του Λυκείου Θηλέων 

Νέας Φιλαδελφείας

Εγεννήθην το έτος 1911. Ο πατήρ μου ήτο δημοδιδάσκαλος.
Μετά το Δημοτικόν σχολείον εφοίτησα εις το «Ελληνικόν» σχολείον 

Λευκάδος και κατόπιν εις το τετρατάξιον Γυμνάσιον της ιδίας πόλεως, 
από το οποίον απεφοίτησα το 1928 με βαθμόν Λίαν Καλώς.

Το αυτό έτος ενεγράφην εις την Φιλοσοφικήν σχολήν του Πανεπι-
στη μίου Αθηνών, αλλά εξ αιτίας σοβαράς ασθενείας δεν ηδυνήθην να 
φοι τήσω και ενεγράφην πάλιν το επόμενον έτος της αυτής ως άνω 
σχο λής, εξ ης απεφοίτησα τον Ιούνιον του 1934 με βαθμόν διπλώματος 
Λίαν Καλώς. Ακολούθως έμεινα αδιόριστος επί 5 έτη και 3 μήνας.

Κατά το διάστημα τούτο έζησα εις το πατρικό μου σπίτι και διέ-
θεσα τον χρόνον μου εις την μελέτην. Έμαθα τότε μόνος αλλά μετρίως 
την Αγγλικήν, Γαλλικήν και Ιταλικήν γλώσσαν.

Τον 8βριον του 1939 διωρίσθην καθηγητής εις το Γυμνάσιον Πιερίας 
και ακολούθως από του έτους 1934-1946 υπηρέτησα επί 11 έτη ως καθη-
γητής εις το Γυμνάσιον Λευκάδος και από το 1956-57 και έως το 1960-
1961 εις το Γυμνάσιον Χαλανδρίου. Το 1961 προήχθην εις Γυμνασιάρχην 
και ετοποθετήθην εις το Γυμνάσιον Ηγουμενίτσης, όθεν μετετέθην εις 
το Γυμνάσιον Αστακού δι’ ολίγον χρονικόν διάστημα και κατόπιν εις το 
νεοϊδρυθέν το 1962 Γυμνάσιον Θηλέων Λευκάδος, όπου και υπηρέτησα 
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μέχρι τον Σεπτέμβριον 1966, ότε μετετέθην εις το Λύκειον Θηλέων Ν. 
Φιλαδελφείας, όπου ήδη υπηρετώ.

Κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας μου και παραλλήλως προς το δι-
δα  σκαλικόν μου έργον ησχολήθην με ποικίλα επιστημονικά θέματα και 
έγρα ψα αρκετάς εργασίας, εξ ων ολίγαι εξεδόθησαν, αι δε περισσότε-
ραι και πλέον ενδιαφέρουσαι λόγω της εκτάσεώς των παραμένουν ει-
σέτι ανέκδοτοι. Ούτω εκ της απασχολήσεώς μου παλαιότερον με το 
Πλατωνικόν έργον προέκυψε μία μακροτάτη και ίσως ενδιαφέρουσα 
εισαγωγή εις την Απολογίαν του Σωκράτους και η μετάφρασις –νομίζω 
υποδειγματική– της Απολογίας και του Κρίτωνος. Μετέφρασα ωσαύ-
τως εμμέτρως το Α΄ και Β΄ βιβλίον των Γεωργικών του Βιργιλίου, τον 
Κατακλυσμόν του Οβιδίου, τον Προμηθέα Δεσμώτην του Αισχύλου και 
άλλα τινά ολιγώτερον σημαντικά και τέλος το De Bello Gallico του Γαΐου 
Ιουλ. Καίσαρος. Την μετάφρασιν ταύτην εξέδωσα το 1958.

Καθ’ ον χρόνον υπηρέτουν εν Λευκάδι εμελέτησα επιτοπίως και αρ-
χει ακώς την χριστιανικήν τέχνην εν Λευκάδι από του έτους 1450-1950 
και έγραψα μελέτην υπέρ πεντακοσίων τυπογραφικών σελίδων, διά της 
οποίας έφερα εις φως ένα άγνωστον κόσμον καλλιτεχνημάτων και καλλι-
τεχνών μεγάλης σημασίας, διά τον οποίον μέχρι σήμερον ουδέν σχεδόν ήτο 
γνωστόν. Ύπογραμμίζω σχετικώς το γεγονός ότι πρώτος εδημοσίευσα και 
έκαμα γνωστόν εις την επιστήμην την μονήν της Οδηγήτριας εν Λευκάδι, 
ήτις είναι μνημείον μοναδικόν εν Ελλάδι και την οποίαν είς τις διεκδικών 
πανεπιστημιακήν έδραν, ως ιδικήν του ανακάλυψιν ηθέλησε να παρουσι-
άση και διά την οποίαν και εις διεθνές συνέδριον έκαμε σχετικήν ανακοί-
νωσιν μετά την ειδικήν μου δημοσίευσιν, υποκρινόμενος ότι την ηγνόει, 
ενώ εγώ του έδειξα το μνημείον και του αφηγήθην αφελώς τα κατ’ αυτό.

Αι φωτογραφίαι μόνον του υλικού του βιβλίου αυτού εστοίχισαν υπέρ 
τας 10.000 δραχμάς εις ευγενή φίλον. Ταύτα διά να δείξω την σημα-
σίαν της προσφοράς του βιβλίου αυτού, το οποίον, δυστυχώς, και κανο-
νικώς εχόντων των ατομικών μου οικονομικών δεν πρόκειται να ίδη το 
φως της δημοσιότητος.

Αρχειακής μελέτης και επιπόνου προσπαθείας έργα είναι η «Ιστορία 
της Παιδείας εν Λευκάδι, 1700-1900» και η «Ιστορία της νήσου Λευ-
κάδος από τα προϊστορικά χρόνια ως την Ένωση». Τετρακοσίων πε ρί-
που τυπογραφικών σελίδων είναι η πρώτη μελέτη και υπερπεντακο σίων 
η δευτέρα.

Εξ άλλου συνεκέντρωσα πάντα σχεδόν τα αφορώντα εις τους σει-
σμούς της Λευκάδος από το 1450-1953 και έγραψα το «Σεισμολόγιον 
Λευκάδος», υπερδιακοσίων σελίδων μελέτην. Έγραψα επίσης μελέτην 
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αφορώσαν εις τας εκ της ιστορίας γνωστάς πρωτευούσας της Λευκά-
δος. Έγραψα και εδημοσίευσα μικροτέρας μελέτας αναφερομένας εις 
προσωπικότητας της Λευκάδος: Άγγ. Σικελιανόν, Κωνσταντίνον Στρα-
τούλην, Πέτρον Βρυώνην κ.λ.π., και εις άλλα μικρότερα θέματα.

Έχω προς τούτοις συγκεντρώσει εις 12 πολυσέλιδα τετράδια λαο-
γραφικόν υλικόν εκ Λευκάδος και εις 10 τετράδια διά την ιστορίαν των 
περισσοτέρων χωρίων της Λευκάδος κατά τας τοπικάς παραδόσεις. 
Ύπάρχει βεβαίως και άλλο υλικόν ποικίλης φύσεως αποθηκευμένον εις 
τα «μπαούλα» μου, το οποίον αυτήν την στιγμήν δεν ενθυμούμαι ακρι-
βώς: υλικόν δεόμενον επεξεργασίας. 

Είναι δύσκολον να ομιλήση τις διά τον εαυτόν του και την εργασίαν 
του και ν’ αποφύγη την δυσμενή κρίσιν, ότι είναι αλαζών και υπερβολι-
κός. Το δεύτερον εν προκειμένω είναι, νομίζω, το χειρότερον.

Ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά, που ευρίσκομαι εις την ανάγκην 
να αναφέρω εγγράφως αυτά τα πράγματα και δη προς προϊσταμένην 
σεβαστήν αρχήν και εντρέπομαι. Εξαιτούμενος εν τούτοις επιείκειαν 
παρακαλώ, όπως μου επιτραπεί να εκθέσω καί τινα άλλα σχετικά. Επί 
20 περίπου έτη ηγήθην της πνευματικής κινήσεως εν Λευκάδι είτε ως 
καθηγητής και Γυμνασιάρχης είτε συγχρόνως ως σύμβουλος ή Πρόε-
δρος τινός ή τινών εκ των εκεί πνευματικών και καλλιτεχνικών σωμα-
τείων. Συχνότατα ήμουν ο ομιλητής των επισήμων ημερών ή ομιλητής 
διαλέξεων. Επί τη προόψει «ότι η ΑΜ ο βασιλεύς το 1964, μετά τους 
γάμους Του, θα επεσκέπτετο την Λευκάδα» μου ανετέθη υπό του Νο-
μάρχου Λευκάδος εν κοινή συνεδριάσει των προϊσταμένων όλων των 
αρχών και υπηρεσιών να Τον προσφωνήσω και να ομιλήσω.

Ενίοτε διακεκριμένοι άνθρωποι έγραψαν ή ωμίλησαν επαινετικά διά 
τον υποφαινόμενον. Εις την εφημερίδα Βήμα ο Ηλίας Βενέζης και ο Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλος, ο οποίος υπερβάλλων βεβαίως τα πράγματα έγραψε 
ότι είμαι ο Καμπούρογλου (!) της Λευκάδος, ο Ανδρέας Καραντώνης εις 
την Καθημερινήν και ωμίλησεν από τον ραδιοφωνικόν σταθμόν Αθηνών.

Εν Λευκάδι έργον ιδικόν μου αποκλειστικόν είναι η Δημοσία Βιβλιο-
θήκη, την οποίαν συνεκρότησα ανασυνθέσας σπαράγματα παλαιοτέρων 
βιβλίων εις υπόγειόν τι ερριμένων, και κατόπιν επί έτη αμισθί διηύθυνα 
χωρίς μείωσιν των ωρών διδακτικής μου εργασίας. Κατά τον χρόνον 
μάλιστα τούτον δεν έπαυσα να είμαι και μέλος συμβουλίου κάποιου 
καλ λιτεχνικού σωματείου, ή και άλλου.

Έτερον εν Λευκάδι έργον μου είναι το «Μουσείον Μεταβυζαντινής 
Τέ χνης», το οποίον εδημιούργησα εξ υπαρχής και εκ του μη όντος, συ-
νεπικουρούμενος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και 
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Ιθάκης. Το Μουσείον τούτο του οποίου τα νέα εγκαίνια εις το νέον του 
κτίριον έγιναν την 28-12-1966 εχαρακτηρίσθη υπό του ειδικού εφόρου της 
περιφερείας ως έν εκ των τεσσάρων καλυτέρων του είδους του εν Ελλά-
δι. Δεν γνωρίζω αν είναι τούτο υπερβολή· γεγονός είναι ότι συνεκέντρω-
σα εκεί υπέρ τας 150 εικόνας μεγάλης αξίας και άλλα έργα. Αναφέρω 
χαρακτηριστικώς ότι εις το οίκημα τούτο μετεφέραμεν ολόκληρον λιθό-
γλυπτον τέμπλον μεγάλου ναού της πόλεως, του οποίου οι γλυπτοί λίθοι 
ομού μετ' άλλων απετέλουν ως την ημέραν της σωτηρίας του την «ξηρο-
λιθιά», η οποία έφρασσε εγκαταλελειμμένον τμήμα οικοπέδου του ναού.

Επί πλέον αντιμετωπίσαμεν πολλάς και ποικίλας δυσκολίας προερ-
χο μένας εκ της φύσεως των πραγμάτων και εκ της αντιδράσεως των 
αν θρώπων, και πάντοτε συνεπικουρούμενος υπό του Σεβασμιωτάτου, 
αλλά και όλων των φίλων μου των κατά καιρούς δυναμένων, επέτυχα να 
εξασφαλίσω εις την Βιβλιοθήκην και το Μουσείον το καταλληλότερον εν 
Λευκάδι οίκημα και το χαρακτηριστικώτερον της Λευκαδίας αρχιτεκτο-
νικής. Ούτω και τα ιδρύματα καλώς εστεγάσθησαν και το οίκημα εσώθη 
εκ της απειλούσης αυτό καταστροφής ή παραμορφώσεως. Το οίκημα 
ανή κει εις το Ύπουργείον Οικονομικών και ηγοράσθη διά να στεγάση την 
Οικονομικήν Εφορίαν και το Δημόσιον Ταμείον, και αντί τούτων εστέ-
γασε την Δημοσίαν Βιβλιοθήκην και το Μουσείον. Ίσως το περιστατικόν 
είναι άνευ προηγουμένου και ίσως μείνη και ανεπανάληπτον.

Περί τούτων όλων η Διεύθυνσις Γραμμάτων και Τεχνών του Ύπουρ-
γείου Παιδείας έχει ακριβή γνώσιν. Εν μέρει ποιείται μνείαν των περι-
στατικών αυτών και η πρότασις του Νομάρχου Λευκάδος, προτείναντος 
εις το Σεβαστόν Ύπουργείον Παιδείας, όπως μου απονείμη έπαινον, και 
η αρχιερατική ευαρέσκεια του Σεβασμιωτάτου Λευκάδος. Τα έγγραφα 
ταύτα υπάρχουν εις τον φάκελόν μου. Τουλάχιστον είχον υποβληθή εις 
το Σεβαστόν Ύπουργείον, διότι συνέχεια δεν εδόθη.

Τας δημοσιευμένας εργασίας μου μνημονεύω εις την αίτησίν μου προς 
το Σεβαστόν Ύπουργείον Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσιν Μέσης Εκπαι-
δεύσεως διά την Επιτροπήν Κρίσεως Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Εκ-
παιδεύσεως.

Νομίζω προς τούτοις, ότι εξετέλεσα ευόρκως το καθήκον μου ως εκ -
παιδευτικού. Ουδέποτε ετιμωρήθην ή καν παρετηρήθην υπό προϊσταμέ-
νου, ενίοτε δε και επηνέθην, ως εκ του φακέλου μου του υπηρεσιακού 
εμφαίνεται. 

Εν Αθήναις τη 31-12-1966
Παν. Ροντογιάννης
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Λόγος του λυκειάρχη Π. Γ. Ροντογιάννη προς τους γονείς 
και τους κηδεμόνες των μαθητριών του Γυμνασίου-Λυκείου 

Νέας Φιλαδελφείας, 7.5.19681 

Αισθάνομαι πολλήν χαράν, που ημπορώ σήμερα να χαιρετίσω συγκε-
ντρωμένους αρκετούς αξιότιμους γονείς και κηδεμόνες των μαθητριών 
του σχολείου μας, μερικοί από τους οποίους είναι και κηδεμόνες μα-
θητών του Γυμνασίου Αρρένων και όλοι εκλεκτά μέλη και τιμιώτατοι 
παράγοντες της κοινότητας της Νέας Φιλαδελφείας.

Χαίρεται το σχολείον αξιότιμοι κύριοι διά την σημερινήν σας συγκέ-
ντρωσιν και διότι του δίδεται η ευκαιρία να έρθη εις επαφήν μαζί σας 
υπό μιαν ατμόσφαιραν άλλην παρά την καθημερινήν, αλλά και διότι 
αντιλαμβάνεται ότι η συγκέντρωσις γίνεται ως εκ του ενδιαφέροντος το 
οποίον έχετε για τα παιδιά σας που είναι μαθήτριαί του και πραγμα-
τοποιείται εντός του πλαισίου των σκοπών του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, που είναι να απασχολείται με τα γενικώτερα προβλήματα 
της μαθητιώσης νεολαίας, να βοηθή το κατά δύναμιν εις την λύσιν των 
και παραλλήλως να συμπαρίσταται όπου χρειάζεται και βοηθεί το σχο-
λείον εις το πλήρες δυσκολιών πολύμοχθον έργον του να μορφώση τα 
παιδιά σας, και να τα διαπλάσση σύμφωνα με τον ιδανικό τύπο που 
μια μακραίωνη εθνική παράδοση και ιστορία, φιλοσοφία και η χριστια-
νική θρησκεία καθώρισαν και μια σύγχρονος πραγματικότης απαιτεί. 
Όπως μόλις πριν είπα, η εργασία του σχολείου είναι πολύμοχθος και 
πλήρης δυσκολιών. Αι περισσότεραι δυσκολίαι είναι συμφυείς με το 

1.  [Το χειρόγραφο και αδημοσίευτο κείμενο του λόγου βρίσκεται στο αρχείο του 
Π. Γ. Ροντογιάννη, όπου ανευρέθη και άλλο συναφές αχρονολόγητο, άτιτλο και ανώνυ-
μο, δισέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, που αναφέρεται στην αναγκαία σχέση που πρέ-
πει να υπάρχη ή να καλλιεργήται μεταξύ των γονέων με τους καθηγητές στο σχολείο, 
για καλλίτερη εκπαίδευση/διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Είναι γραμμένο από το χέρι 
έμπειρου και ικανού καθηγητού, ίσως του φιλολόγου Ιωάννη Κ. Σταματέλου. Στο τέλος 
του κειμένου αυτού υπάρχει σχετικό χειρόγραφο σημείωμα έξι γραμμών του ιστορικού. 
Πι θα νολογούμε ότι το κείμενο αυτό μάλλον γράφηκε κάποτε πριν ο τελευταίος διορισθή 
στην Κατερίνη ή σχετικά σύντομα μετά τον διορισμό του εκεί, για να του χρησιμεύση ως 
οδηγός, όταν θα απευθυνόταν σε γονείς, ιδίως των αδύνατων μαθητών του, κυρίως των 
κατώ τερων τάξεων. Ίσως το σημείωμα αυτό είχε χρησιμοποιηθή κάποτε ως οδηγός του.]
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έργο της Παιδαγωγίας και τις εννοεί, όχι μάλιστα πλήρως, μόνον όποιος 
έχει παιδιά και δοκιμάζει κι ο ίδιος όχι τίποτα περισσότερο απλώς να 
συνεννοηθή μαζί τους. Η πείρα αιώνων απέδειξεν ότι η προσπάθεια του 
εξανθρωπισμού του ανθρώπου και η ένταξή του μέσα εις την ανθρωπί-
νην κοινωνίαν είναι το δυσκολώτερον εγχείρημα από όσα απασχολούν 
επί γης τον άνθρωπο. Έχομεν εδώ ένα πρόβλημα, που δεν εύρε όχι 
μόνον την οριστικήν αλλά μιαν ικανοποιητικήν έστω λύσιν για κάθε 
σήμερα και προ πάντων για το σήμερα του πολύπλοκου, του μεγάλου 
και δύσκολου αιώνος μας. Δεν δυνάμεθα να μην παρατηρούμε με απο-
ρία αλλά και λύπη και δέος, ότι εδαμάσθησαν τα αγριώτερα θηρία, ότι 
ημερώθησαν φυτά και δένδρα και εδημιουργήθησαν εις τον φυτικόν κό-
σμον θαυμάσιες ποικιλίες φυτών, ότι χαιρόμαστε λουλούδια, που είναι 
στην ομορφιά αντάξια των υψηλωτέρων απαιτήσεων της ανθρωπίνης 
καλαισθησίας και κάποτε υλοποίηση, έστω και εφήμερη, της ιδανικής 
ομορφιάς, ότι εδαμάσθησαν οι άτεγκτοι νόμοι της φύσεως και έγιναν 
έργα, που εις άλλους καιρούς μόνον έργα θεών ή ημιθέων θα ημπορού-
σαν να θεωρηθούν, αλλ’ ότι εις την τιμήν του εξανθρωπισμού του εαυ-
τού του ο άνθρωπος δεν επέτυχε τόσο θεαματικά αποτελέσματα. Αρκεί 
να παρουσιασθή η κατάλληλη στιγμή για τον καθένα ξεχωριστά, ώστε 
να νομίση ότι κάτι έχει να ζημιωθή ο εαυτούλης του, και για όλους μαζί, 
για να αποδειχθή κατά τρόπο δραματικό, πόσο λεπτή είναι η κρούστα 
που καλύπτει το άγριο και ανθρωποφάγο υποσυνείδητό μας. Είναι 
δυστυχώς τούτο μια καθημερινή διαπίστωση. Το δυσκολώτερο έργο, 
κύριοι, είναι να φκιάσωμε ανθρώπους καλούς και χρήσιμους στον εαυ-
τό τους και στους άλλους, ανθρώπους, που να μπορούν να ενταχθούν 
μέσα στο σώμα της κοινωνίας, και να συνεργασθούν χωρίς να προκα-
λούν τη δημιουργία αντισωμάτων και την κοινωνική αντίδραση. Αλλ’ 
αυτό το έργο το τόσο φοβερά δύσκολο είναι αδιανόητο να θεωρήται ως 
έργον μόνο του σχολείου, που συνήθως το αντιλαμβανόμαστε σαν ένα 
είδος εργοστασίου, που ως εκ της κατασκευής των μηχανών του και του 
προορισμού του αρκεί να λειτουργήση για να μας δώση τα προϊόντα 
του, τους ανθρώπους που θέλομε και μάλιστα για κάθε δουλειά. Μια 
τέτοια αντίληψη είναι πολύ εσφαλμένη και αδικεί το σχολείο, γιατί το 
φορτώνει με μια ευθύνη, που αυτό δε μπορεί να έχη. Γιατί το σχολείο 
δεν είναι ο μόνος, κι αν ακόμα είναι από τους κυριώτερους συντελεστές 
και παράγοντες της διαπλάσεως του ανθρώπου, της διαμορφώσεως 
των νέων ειδικώτερα, και μάλιστα στην εποχή μας, που το παιδί ζη και 
κινείται μέσα εις μίαν κοινωνίαν συνεχώς και ταχέως μεταβαλλομένην, 
ρευστήν και θερμήν, με μεγίστην ανάπτυξιν της τεχνικής, που σέρνει τον 
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άνθρωπο από τη μύτη δεμένο πίσω από μια κούρσα που τρέχει με 150 
χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα εις μίαν κοινωνίαν που τα γρήγορα μέσα 
της συγκοινωνίας την φέρνουν αδιάκοπα σ’ επαφή με άλλες κοινωνίες 
ξένες, με συνέπειαν την εισαγωγή νέων ηθών, αντιλήψεων και την σύγ-
χυσιν ως εκ της δυναμικής διαμορφώσεως και συγκρούσεως των συγ-
χρόνων ρευμάτων και της παραδόσεως. Έρμαιον ο νέος των ρευμάτων 
αυτών κατά φυσικήν κλίσιν δέχεται το νέον, σχεδόν πάντοτε ακρίτως, 
απορρίπτει το παλαιόν, που αισθάνεται να τον δεσμεύη και απωθεί 
ό,τι με το παλαιόν αυτό σχετίζεται, εγκαταλείπει τους ανιόντας, και 
καλπάζει αναρχούμενος προς την περιπέτειαν γεμάτος κουφότητα και 
αναίδειαν, ανερμάτιστος καθώς είναι, αφού και της συντηρήσεώς του 
ακόμα την ευθύνη τη φορτώνει στους ανιόντας, τους γονείς, που τους 
εφόρτωνε όλες τις υποχρεώσεις, για να κρατήση ο ίδιος το δικαίωμα 
να μην έχει καμμιά υποχρέωση, αλλά νάχη όλα τα δικαιώματα. Και το 
φοβερό είναι ότι πολλοί γονείς αφοπλίζονται από το θράσος και σχεδόν 
παραδίνονται. Μέσα εις αυτήν την δίνην και την σύγχυσιν είναι θαύ-
μα πώς το σχολείον κατορθώνει ν’ αντιστέκεται, όσο αντιστέκεται, να 
μην παρασύρεται και να μην εκμηδενίζεται και να έχη το θάρρος και 
την δύναμη ακόμη να δίνη κάποτε ρυθμό στη ζωή των τροφίμων του.

Αλλ’ ας δούμε τα πράγματα του παιδιού-μαθητού κάπως πιο συ-
γκεκριμένα και απλά και πρακτικώτερα. Ας ακολουθήσωμε στην καθη-
με ρινή του διακίνηση το παιδί-μαθητή, αυτόν τον μικρότερον ή μεγαλύ-
τερον άνθρωπον, που θέλομε στο σχολείο να διαπλάσωμε και να δια-
παιδαγωγήσωμε για να δούμε πώς ζη και πώς κινείται από τι και πώς 
επηρεάζεται.

Το παιδί είναι το πρωί για αρκετή ώρα σπίτι του, κοντά στην οικογέ-
νειά του, που ετοιμάζεται ν’ αντιμετωπίση τα προβλήματα της ημέρας. 
Γι’ αυτό σχεδόν πάντα η ώρα αυτή είναι στο σπίτι ώρα κάποιας νευρι-
κότητος μικροτέρας ή μεγαλυτέρας ανάλογα με τα προβλήματα του σπι-
τιού. Κάποτε μάλιστα και όχι δυστυχώς σπάνια, η ώρα αυτή για πολλές 
οικογένειες είναι ώρα στενοχωριών μεγάλων, που δεν αφήνει ανεπηρέ-
αστη –είναι τόσο φυσικό– την ευαίσθητη ψυχή του παιδιού. Έπειτα το 
παιδί, το καθένα με την έτσι δημιουργούμενη ψυχολογική του διάθεση, 
παίρνει το μακρύ δρόμο και φτάνει στο σχολείο. Όσο κι αν έχη πάρει 
κάποια ανάσα στο μεταξύ, για κείνο, που έφυγε με ταραγμένο ψυχικό 
από το σπίτι, η θλίψη θα μένη στα βάθη της ψυχής του και θα ζωγραφί-
ζεται για πολύ ώρα στο πρόσωπό του, και θα παγώνη εκεί οριστικά και 
για όλη του τη ζωή, αν οι θλιβερές στιγμές στο σπίτι επαναλαμβάνονται.

Το μεσημέρι ο μαθητής και η μαθήτρια κάνει την αντίθετη πορεία. 
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Φεύγει από το σχολείο. Θα περάση πάλι το μακρύ δρόμο για να κατα-
λήξη στο σπίτι, όπου τι θα βρη πάλι; Στο σπίτι την ώρα αυτή γίνεται 
ο απολογισμός της ημέρας. Και οι περισσότερες μέρες δεν είναι ευ-
χάριστες και για πολλά παιδιά, ίσως για τα περισσότερα, οι πρωινές 
σκηνές θα επαναληφθούν. Δε θα επιμείνομε, γιατί θα πούμε πράγματα 
γνωστά. Ύπογραμμίζομε μόνο πως σε τούτη την καθημερινή κίνησή του 
το παιδί συναντάει το σχολείο μόνο μια φορά, το δρόμο πολλές, όσες 
και το σπίτι, γιατί ο δρόμος δεν οδηγεί μόνο στο σχολείο. Εντούτοις, 
όταν λέμε δρόμο πρέπει να εννοήσωμε κάθε χώρο έξω από το σπίτι, το 
σχολείο και την εκκλησία. Η έννοια δρόμος θα μπορούσε ν’ αναλυθή σε 
πολλές μερικώτερες: 1) είναι η οδός με τις ποικίλες σκηνές της, τα ποι-
κίλα ακούσματα και θεάματα, 2) το γήπεδο με τον ποικιλώνυμο κόσμο 
του, την έξαψη και τα πάθη του, 3) η αίθουσα του κινηματογράφου και 
του θεάτρου, το καφενείο στις ποικίλες ονομασίες του και περίεργες 
ποικιλίες του κι ένα σωρό παρόμοια πράγματα.

Αν τώρα λογαριάσωμε το χρόνο που σπίτι, σχολείο, δρόμος κρατούν 
στη δικαιοδοσία τους καθένα και στην επιρροή τους το παιδί-μαθητή, 
θα βρούμε ότι το παιδί μένει στο σχολείο γύρω στις 6 ώρες κατά τις 
εργάσιμες ημέρες. Στο σπίτι σχεδόν όσες ώρες διαβάζει, όσες ώρες 
κοι μάται και στα διάμεσα, δηλαδή, κάπου 15 ώρες κάθε μέρα. Τις υπό-
λοι πες 3-4 το φυσιολογικό παιδί περνάει έξω από το σπίτι. Αυτό επα-
να λαμ βάνω όσο τα σχολεία εργάζονται. Τον άλλο καιρό το παιδί είναι 
έξω από το σπίτι, στο «δρόμο» (με εισαγωγικά) πολύ περισσότερες 
ώρες. Κι αν ο χρόνος έχει περίπου 8.760 ώρες, το παιδί βρίσκεται στο 
σχο λείο 1.300 περίπου ώρες, στο σπίτι περίπου 5.000, και στο δρόμο 
πε ρίπου 2.500 ώρες το χρόνο, δηλαδή, στο σχολείο το παιδί-μαθητής εί-
ναι περίπου το ¼ του χρόνου της ζωής του. Δε μίλησα για την εκκλησία 
διότι δυστυχώς τα παιδιά των μεγάλων πόλεων και μόνον όσα εκκλησι-
άζονται από το σχολείο ομαδικώς μπαίνουν σ’ εκκλησία. Και όσα πάνε 
στην εκκλησία 3-4 φορές, μένουν για 7-8 ώρες συνολικά όλο το χρόνο. 

Αλλά το σχολείο βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σ’ αυτό το ζήτημα 
έναντι του σπιτιού και του «δρόμου». Και μακάρι να μειονεκτούσε 
μόνο σ’ αυτό. Δυστυχώς μειονεκτεί και από άλλες απόψεις πολύ σο-
βαρώτερες.

Το σχολείο παρ’ όλη τη σοφή, εν πολλοίς, συγκρότησή του, έχει από 
τη φύση του κάτι το ιδανικό και τεχνητό, και παράλληλα κάτι το αφη-
ρημένο και το ελάχιστα υλικό. Το παιδί στο σχολείο ζη σ’ ένα κόσμο 
σχεδόν ιδανικό στις σχέσεις του. Εντούτοις στο σχολείο το παιδί κου-
ράζεται πάρα πολύ, ταλαιπωρείται ενώ σπάνια ευχαριστείται. Μένει 
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κολλημένο στο θρανίο, στερείται τον ήλιο και τον αέρα, τη χαρά της 
απλωσιάς. Ακόμη στο σχολείο το παιδί ζη κάτω από τον ίσκιο του οδη-
γού, του διδασκάλου του, μέσα στ’ άλλα παιδιά. Γίνεται ένα νούμερο, 
ενώ ποθεί να γίνη προσωπικότητα και να διακριθή. Γι’ αυτούς και γι’ 
άλλους λόγους το παιδί αποστρέφεται το σχολείο. Αν μπορούσε θα 
έφευγε. Το κρατεί εκεί η πίεση των γονέων του όσο είναι μικρό και σα 
μεγαλώση η συνήθεια και η αβέβαιη ελπίδα, πως αν μάθη γράμματα θα 
ζήση, ίσως καλύτερα από κείνους που δεν έμαθαν ή δε μαθαίνουν. Το 
σχολείο είναι και λίγο-πολύ φυλακή, όποιο κι αν είναι, όσο ωραίο κι αν 
είναι, και είναι φυλακή για πολλά χρόνια μάλιστα. Είναι για το παιδί 
του νεωτέρου κόσμου το πικρό ποτήρι που κοντά σε τόσα άλλα πρέπει 
να πιη. Και το πίνει γιατί το παίρνει απόφαση, όπως έπειτα το παίρνει 
απόφαση πως θα πάη 2-3 χρόνια στρατιώτης.

 Το σχολείο θέλει δε θέλει και λίγο ή πολύ και τουλάχιστον για τα 
περισσότερα παιδιά είναι πολύ οχληρά δυσάρεστο κι ό,τι συνδέεται 
με δυσάρεστα συναισθήματα για το παιδί, χάνει τη μορφωτική του 
δύναμη. Κι αν το σχολείο δεν χάνει βέβαια όλη τη μορφωτική δύνα-
μη, οπωσδήποτε χάνει πολλή απ’ αυτή. Να γιατί αλλού σκέφθηκαν ν’ 
απαλ λάξουν το σχολείο από τον τέτοιο του χαρακτήρα κι άνοιξαν τις 
πόρ τες για να μπαινοβγαίνη εκεί η ζωή και η χαρά. Δυστυχώς όμως με 
τού τη την ενέργεια μπήκε ο δρόμος στο σχολείο και το παιδί δε συμμα-
ζεύεται άλλο και γονείς και παιδαγωγοί χτυπάνε το κεφάλι τους γιατί 
έκαμαν το σχολείο δρόμο.

Οι άλλοι όμως δυο παράγοντες, ο δρόμος και το σπίτι, είναι η ίδια 
η ζωή με τη φοβερή της δύναμη. Επιδρούν στο παιδί συντριπτικά, κα-
ταλυτικά, δημιουργώντας έντονες θυμικές καταστάσεις και σφραγίζουν 
με ανεξίτηλη βούλα την ψυχή του, που τη διαμορφώνουν, όχι με τα μα-
λακά και λεπτά δάχτυλα του σχολείου αλλά με το σφυρί του Ηφαίστου: 
είναι τρομερή αυτόχρημα η επενέργεια των ίδιων των πραγμάτων. Εδώ 
στο δρόμο, στο σπίτι και το παράδειγμα, που στο σχολείο προβάλλεται 
ιδανικό, αλλά και αναιμικό, είναι ζωντανό, ζεστό, χειροπιαστό, επιβλη-
τικό. Στο «δρόμο» μάλιστα μέσα στο φοβερό κόσμο της ωμής πραγ-
ματικότητος που μας σιδηροδένει όλους, το παιδί έχει και την ψευδαί-
σθηση πως είναι ελεύθερο να κάνη ό,τι θέλει, ενώ στο σχολείο δεν είναι.

Δε θα επιμείνωμε περισσότερο. Τονίζομε και υπογραμμίζομε το τό-
σο γνωστό, πως είναι τεραστία, αποφασιστική η σημασία του σπιτιού 
και του δρόμου στη διαμόρφωση και στη διάπλαση του χαρακτήρα του 
παιδιού. Γι’ αυτό πρέπει να πράξη η οικογένεια, να προσέξη και η κοι-
νω νία. Πρέπει το παιδί να βοηθηθή κι έξω από το σχολείο. Πρέπει να 
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δημιουργηθούν εξωσχολικοί ευνοϊκοί παράγοντες, που να ισορροπούν, 
ει δυνατόν και να αντιπαλέψουν τους δυσμενείς εξωσχολικούς παράγο-
ντες. Να η μεγάλη υποχρέωσις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Η 
μεγάλη υποχρέωση και των πολιτών, όλων ανεξαιρέτως, είτε έχουν παι-
διά στο σχολείο είτε όχι και όσων είναι και όσων δεν είναι κηδεμόνες, 
γιατί το παιδί είναι της κοινωνίας, ανήκει στο σύνολο, στην πατρίδα και 
το έθνος, και γι’ αυτό το σύνολο, η κοινωνία έχει βαρυτάτη ευθύνην για 
το παιδί. Αλλ’ οι γονείς και οι κηδεμόνες κατ’ εξοχήν έχουν το καθήκον 
να βοηθήσουν να δημιουργηθή ένας υπεύθυνος κοινωνικός έλεγχος της 
εξωσχολικής ζωής του παιδιού. Αλλ’ ακόμη και της οικογενειακής.

Μένει, αξιότιμοι κύριοι, σε σας να βοηθήσετε σαν Σύλλογος ωργα-
νω μένα και με πολλήν υπευθυνότητα –όχι το δικό σας ο καθένας–, 
αλ λά το παιδί γενικώς και ν’ αγωνισθήτε με σθένος εναντίον όλων των 
κακών εκείνων συντελεστών, που εμποδίζουν ή και εκμηδενίζουν την 
προσπάθεια του σχολείου, για να έχετε τη χαρά, πως προσφέρετε στην 
κοινωνία, παράλληλα με την ατομική του ο καθένας άλλη αξιόλογη 
προσφορά, την πιο υψηλή και μεγάλη υπηρεσία, βοηθούντες και συντε-
λούντες στην διαμόρφωση των παιδιών σ’ ανθρώπους καλούς, σε Έλλη-
νες. Έτσι προπάντων δίνεται το χέρι στο σχολείο και συμπληρώνετε την 
εργασία που συντελείται στις αίθουσες του εκπαιδευτηρίου.

Κι αν αυτό είναι μεγάλο χρέος σας και τιμητικό, ιερό, είναι αυτονό-
ητο πως οι γονείς και οι κηδεμόνες δεν πρέπει, πολύ περισσότερο, να 
εμποδίζουν το σχολείο στη λεπτή και πολλές φορές αχάριστη και πικρή 
για τους διδασκάλους εργασία της διαπαιδαγωγήσεως του παιδιού.

Οι γονείς, αν είναι το πρώτο παράδειγμα για το παιδί τους, είναι 
γι’ αυτό στην αρχή και για καιρό και ο κυριώτερος φορεύς της αλήθειας. 
Τους γονείς βλέπει κι από τους γονείς μαθαίνει το παιδί τα πρώτα 
πράγματα για τη ζωή κι ακούει τις πρώτες κρίσεις γι’ αυτά και σχημα-
τίζει τις πρώτες απόψεις του. Πρέπει σε όλα να οδηγήται κατάλληλα. 
Πρέπει να μάθη εκεί στο σπίτι το παιδί και το καλό και το κακό. Προς 
θεού όμως προσφέροντας ο καθένας τη γνώση στο παιδί του σ’ ό,τι 
μπορεί, ας αποφεύγει να του δημιουργή αισθήματα εχθρότητος για 
πρόσωπα και για πράγματα, αισθήματα που λέγονται στην ψυχολογία 
αντικοινωνικά. Και ό,τι εδώ άμεσα μας ενδιαφέρει, αισθήματα εχθρικά 
για το σχολείο. Δεν υπάρχει άλλος σύμμαχος, στον οποίο να μπορήτε να 
’χετε πλήρη εμπιστοσύνη στον αγώνα, που κάνετε να κερδίσετε το παι-
δί σας και να του δημιουργήσετε μια υποφερτή ζωή, από το σχολείο.

Πολλές φορές οργιζόμαστε με ωρισμένες ενέργειες του σχολείου, 
που αφορούν το δικό μας καθενός το παιδί. Μια τιμωρία, μια αποτυ-
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χία του παιδιού στις εξετάσεις κ.λ.π. μας εξεγείρει κατά του σχολείου. 
Πρέπει να μιμούμαστε εδώ τους παλιότερους, που μολονότι λιγώτερο 
μορφωμένοι από μας και γι’ αυτό σοφώτεροι, ήταν πάντα σύμφωνοι με 
το σχολείο και με το δάσκαλο. Εμείς σήμερα χάνομε τη ψυχραιμία μας, 
παρασυρόμαστε από το παιδί, που παίρνει σχεδόν πάντα σύμμαχο τη 
μάνα του, που κινείται πάντα συναισθηματικά και στήνομε πόλεμο του 
σχολείου. Και είναι χαρακτηριστικό, πως όταν είναι για τα παιδιά των 
άλλων συμφωνούμε με το σχολείο, που θα πη πως θέτομε τον εαυτό 
μας ο καθένας έξω από το νόμο και δεχόμαστε το νόμο μόνον όταν μας 
ωφελεί. Μεγαλύτερο κακό στο παιδί δεν είναι δυνατόν να γίνη απ’ όσο 
του γίνεται, όταν του τα κάνουν οι γονείς όλα καλά και του παίρνουν 
το μέρος και βάνουν στην κρίση τους σε ίση μοίρα το ανήλικο και σχε-
δόν ανεύθυνο παιδί με τον ηλικιωμένο επιστήμονα, τον ειδικό, κι από 
το νόμο εντεταλμένο και υπεύθυνο να ασκήση κατά το νόμο το έργο 
της αγωγής. Παρουσιαζόμαστε έτσι να διεκδικούμε για τον εαυτό μας 
ορθότερες απόψεις από τους αμέσως υπεύθυνους και ειδικούς. Έτσι, 
πότε με την κριτική του ενός, πότε με του άλλου, εκμηδενίζομε τις αξίες 
της ζωής και στο τέλος χαλάμε τα παιδιά μας και μαζί τη ζωή μας. 
Κριτική του δασκάλου και του παπά από τον πατέρα, του πατέρα από 
τη μάνα και των δυο από το δρόμο έκαμαν να χαθή ο σεβασμός στο δά-
σκαλο, στον πατέρα, στη μάνα, στην οικογένεια και να δημιουργηθούν 
ανεύθυνοι άνθρωποι θρασείς και αναιδείς, τελικά δυστυχείς νέοι χωρίς 
αρχές και ιδανικά, μια νεολαία παραπαίουσα, που δεν έχει τίποτα να 
της αναστηλώση την ψυχή και οδεύει στην εκμηδένιση.

Το χέρι του πατέρα και κάθε ηθικού ανθρώπου και πολίτου και 
του δασκάλου πρέπει να συγκρατή το παιδί γερά χωρίς συναισθημα-
τισμούς και μάλιστα στην κρίσιμη εποχή της ηλικίας του. Στην αγωγή 
του παιδιού ξεκινάμε από την αγάπη γι’ αυτό και τη φιλία. Όμως ούτε 
η αγάπη ούτε η φιλία πρέπει να μας κάνουν να ξεχνάμε, ότι τον ορθό 
δρόμο τον δείχνει πάντα ο νους, όχι η καρδιά και το συναίσθημα. Μη 
λέμε στο παιδί πάντα ναι, φυσικά κι ούτε πάντα όχι. Να είμαστε τόσο 
συναισθηματικοί όσο χρειάζεται για να μην είμαστε παγεροί και πάντα 
ν’ αφήνωμε να διαφαίνεται αυτή η αδυσώπητη, δυστυχώς, σκληρότης, 
που κυριαρχεί στη ζωή, για να προετοιμάζομε το παιδί κατάλληλα 
να την αντιμετωπίση, όπως κάνομε με τα προληπτικά εμβόλια για τις 
αρρώστιες. Στην παιδαγωγία, φυσικά, δεν υπάρχουν λεπτομερειακές 
συνταγές. Ίσως μία είναι η αλήθεια, ότι το κάθε παιδί θέλει τη δική του 
στις λεπτομέρειες μεταχείριση. Είναι μεγάλη η ευθύνη μας όλων για 
όλα τα παιδιά. Ιδιαίτερα όμως λεπτό γίνεται το ζήτημα, αν το παιδί 
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είναι θηλυκό. Για το κορίτσι δεν υπάρχει έλεος στην κοινωνία. Αυτό 
πρέπει να γίνη συνείδηση για τον καθένα μας. Το θηλυκό περιβάλλεται 
κυριολεκτικά από κακόβουλους ανθρώπους και χρειάζεται ιδιαίτερη 
φροντίδα, προσοχή κι επίβλεψη. Δεν είναι το κορίτσι αδύνατο. Έχει 
περισσότερους εχθρούς από το αγόρι. Αυτό είναι όλο. (Γι’ αυτό και πε-
ρίπου σας εκάλεσα σήμερα εδώ). Γι’ αυτό και το σχολείο δε μπορεί να 
επαρκέση στο έργο της εποπτείας έξω από τα σύνορά του και δυστυ-
χώς οι κίνδυνοι αρχίζουν ευθύς μόλις το παιδί διαβή αυτά τα σύνορα. 
Πρέπει να τονίσωμε ότι το βάρος της παρακολουθήσεως του παιδιού 
πέρα από τον αυλόγυρο του σχολείου, εδώ στις μεγάλες πόλεις πέφτει 
κατά κύριο λόγο στους γονείς. Στους γονείς και κηδεμόνες όλων των 
παιδιών. Καθένας πρέπει να επαγρυπνή διαρκώς για το παιδί του και 
να ζητή να μαθαίνη πού ήταν και γιατί, με ποια πρόσωπα, τι έκαμε εκεί 
που ήταν, χωρίς να πιστεύη τυφλά κανένας τις εξηγήσεις του παιδιού. 
Πρέπει ακόμα να παρακολουθή τι διαβάζει το παιδί του, τι θεάματα 
βλέπει, με ποιον αλληλογραφεί και τι γράφει. Πάντα βέβαια με λε-
πτότητα και τακτ. Ακόμα κι αν αλληλογραφή με συγγενικά πρόσωπα. 
Δυστυχώς η πείρα μάς έδειξε πως στις μέρες μας και τα στεγανά των 
συγγενικών δεσμών έχουν υποχωρήσει και δε μπορούμε ούτε απ’ αυτή 
την πλευρά να είμαστε ήσυχοι.

Οι γονείς που ζουν μακρυά από τα παιδιά τους πρέπει να τα εμπι-
στεύωνται μόνο σε κατάλληλα πρόσωπα, αλλιώς, αν δεν έχουν τέτοια, 
είναι φρονιμώτερο να κρατούν τα παιδιά τους κοντά τους: θα χάσουν 
ίσως το μαθητή, αλλά θα σώσουν τουλάχιστον τον άνθρωπο. Γιατί αλ-
λιώς κιντυνεύουν να τα χάσουν και τα δύο.

Το σχολείο σ’ ό,τι εξαρτάται από το προσωπικό του κάνει στο ακέ-
ραιο το καθήκον του, αλλά δεν επαρκή –είναι η ανθρώπινη αδυναμία– 
να σας αντικαταστήση πλήρως και σ’ ό,τι είναι δική σας υποχρέωση και 
καθήκον, δουλειά.

Το σχολείο ζητεί από σας κοντά σε άλλα να το κατατοπίζετε πάντα 
για το παιδί σας, για τις ιδιορρυθμίες του, να του εμπιστεύεστε τις 
ανησυχίες και τους φόβους σας. Αν κάπου δε μπορείτε να επέμβητε 
εσείς, θα μπορούσε ίσως να ενεργήση το σχολείο. Οι δισταγμοί είναι 
απαράδεκτοι, γιατί το σχολείο δεν κάνει κουτσουμπολιό με τα προβλή-
ματα των παιδιών. Ασκεί αγωγή.

Δυστυχώς συνήθως οι γονείς ενδιαφέρονται κι ανησυχούν κυρίως 
για την πρόοδο των παιδιών τους στα γράμματα. Το μαρτυρεί η κοινό-
τατη ερώτησις «πώς πάει το παιδί». Για την ηθική πλευρά η ανησυχία 
μας είναι μικρότερη και για πολλούς ανύπαρκτη. Την ηθική του παιδιού 
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μας ο καθένας μας κινούμενος εγωιστικά την παίρνει ως δεδομένο, και 
ασυζητητί υπάρχον. Χειρότερο ακόμη είναι ότι και η σωματική υγεία 
του παιδιού μας ανησυχεί συνήθως τότε, όταν το πράγμα έχει παρα-
γίνει. Κι όμως από την ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού εξαρ-
τάται κατά κύριο λόγο η προκοπή του, η επίδοσή του στα γράμματα.

Και δυστυχώς έχομε διαπιστώσει ότι η σωματική υγεία των παιδιών 
του σχολείου μας εδώ κάθε άλλο είναι παρά ιδανική. Συνεχείς είναι οι 
αιτιάσεις αδείας των παιδιών να φύγουν από το μάθημα, γιατί έχουν 
την μια σωματική όχληση. Δεν πρόκειται εδώ ούτε για ψέμα του παι-
διού, ούτε για κάτι φυσικό. Μιλούμε για βεβαιότατες περιπτώσεις, που 
αποκαλύπτουν, πως κάτι δεν πάει καλά στην όλη υγεία του παιδιού.

Όσα είπαμε είναι γνωστά σε όλους. Τα είπαμε μόνο για να τα ξα-
ναθυμηθούμε όλοι και προ παντός υμείς, αξιότιμοι γονείς και κηδεμό-
νες, για να τα έχετε υπόψη σας και στις μεταξύ σας ομαδικές και κατ’ 
ιδίαν συζητήσεις των προβλημάτων των παιδιών σας και να ενεργήτε 
κατά πως πρέπει στην κάθε περίπτωση.

Εντούτοις πρέπει να θυμόσαστε ακόμη πάντα, ότι τα προβλήματα 
της νεολαίας είναι πολλά και τα πιο πολλά και τα σπουδαιότερα ίσως 
δε σχετίζονται καν με το σχολείο. Είναι έξω από το χώρο και τη δικαι-
οδοσία του. Είναι στο χώρο της οικογένειας και της κοινωνίας. Μ’ αυτά 
τα περισσότερα προβλήματα και ίσως τα σπουδαιότερα πρέπει να απα-
σχολείσθε εσείς –και φυσικά απασχολείσθε ως γονείς– και η κοινωνία, 
δηλαδή όλοι μας αλλά υπό άλλην ιδιότητα, και το κράτος. Και για τους 
εκπαιδευτικούς –και φυσικά και για τους γονείς– είναι ιδιαίτερα ευχά-
ριστο όταν βλέπουν το ενδιαφέρον της πολιτείας και του κράτους για 
το σχολείο και το παιδί και δε μπορούν παρά να καλέσουν όλους να 
συμπαρίστανται στην προσπάθεια της πολιτείας να βοηθήση το παιδί 
να βρη ένα δρόμο, το δρόμο το σωστό, που θα το οδηγήση στην ευτυχία, 
κι αυτό και το σύνολο, που είναι ο σκοπός του ευνομούμενου κράτους.
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Πανηγυρικός λόγος που εκφώνησε ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
στις εορταστικές εκδηλώσεις του ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αρρένων 

Αθηνών, για την επέτειο του «ΟΧΙ», 26.10.1970.

Το μεγαλείον ενός ομαδικού κατορθώματος, ηθικώς τόσον υψηλού, όσον 
ακριβώς είναι υψηλόν και το νόημα της εν ελευθερία ζωής, την οποίαν 
και υπηρέτησε, υψώνει σήμερα μετάρσιον την ψυχήν μας και φωτίζει και 
καταυγάζει το νου μας και υψηλό αξιώνει τον λόγον. Η εν ελευθερία 
ζωή είναι αντίληψις η οποία ανεβλάστησε το πρώτον επί της Ελληνικής 
γης, και έγινεν αρχή κανονιστική της ζωής το πρώτον εις τον Ελληνικόν 
χώρον, όπου και για πρώτη φορά ο άνθρωπος κατώρθωσε να υψωθή εις 
τον κόσμον των ιδανικών και να δη τον εαυτόν του αδελφό των αιωνίων 
και αφθάρτων και να αισθανθή ότι μετείχε πνεύματος αθανάτου.

Σκοπιά δυσθεώρητος από την οποίαν το πρώτον ο άνθρωπος, ο 
πρώτος άνθρωπος, ο Έλλην, επώπτευσε την επίγειον ζωήν και τον αν-
θρώπινον βίον και αποτίμησε τα ανθρώπινα έργα και καθώρισε τας 
αξίας, το Δίκαιον και την Αρετήν, τας οποίας υπό το σοφόν όμμα της 
Αθηνάς αλλά και την ασπίδα και έπειτα υπό το ιλαρόν βλέμμα του Να-
ζωραίου αλλά και την ρομφαίαν του αρχαγγέλου ενεσάρκωσε εις αθά-
νατα έργα: εις Παρθενώνας επιστέγοντας το πνεύμα εις την ακροτά την 
εκδήλωσιν, εις τραγωδίας αποκαλυπτούσας τα κρυφά και τα μύχια του 
ανθρώπου, εις Πλατωνικούς διαλόγους εισδύοντας και ανιχνεύο ντας 
τον έσχατον λόγον, εις τα τρόπαια των Μαραθώνων και των Γρανικών 
κι έπειτα εις τους ναούς της Σοφίας και τους άθλους των Ηρακλείων 
και των Κων[σταντί]νων, εις νομοθετήματα νέα με νέας υψηλάς αρ-
χάς και αντιλήψεις. Αρχάς και αντιλήψεις υψηλάς αι οποίαι εκύλησαν 
έπειτα από γενιάς εις γενιάν εις το αίμα και την παράδοσιν των Ελ-
λήνων και εκράτησαν τον μεγάλον λαόν εις την ύπαρξιν, εις περιστά-
σεις δεινάς, και εις το πλήρωμα του χρόνου ανέδωκαν νέα έργα της 
ευψυχίας και του πνεύματος με παγκόσμιαν ακτινοβολίαν: τον νέον 
Ελληνικόν πολιτισμόν αλλά και τα νέα κατορθώματα: τα Δερβενάκια 
και τα Μεσολόγγια το 1821, τα Σαραντάπορα και τα Γιανιτσά το 1912, 
τους ηρωισμούς το 1940 εις τα βουνά της Ηπείρου και τα οχυρά της 
Μακεδονίας, όπου η Αρετή και ο άνθρωπος αντιμετώπισαν την ύβριν 
και την σιδηρόφρακτον ύλην των εχθρών του ανθρώπου, οι οποίοι ηπεί-
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λησαν παλινδρόμησιν της ζωής εις την κατάστασιν των ενστικτωδών 
και αλόγων αντιδράσεων. Αυτή η τρομερή αλήθεια μας δίνει απλά το 
νόημα και την ουσία των γεγονότων της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν 
εστά θημεν πάλιν, όπως πολλές φορές, εις ένα φοβερόν μεταίχμιον και 
με τεωρίσθημεν υπεράνω της αβύσσου της ηθικής εκμηδενίσεως, αλλά 
δεν επέσαμε και διέβημεν πάλιν εις τον φωτεινόν χώρον του ελευθέρου 
ανθρώπου και εκρατήσαμεν κινδυνεύοντας άλλους και εγίναμεν φραγ-
μός εις την παλινδρόμησιν, και μας χρωστούν ευγνωμοσύνην ο πολιτι-
σμός και ο κόσμος.

Ιδού το νόημα του αγώνος εις τα βουνά της Ηπείρου και τους κά-
μπους της Μακεδονίας, η πνευματική ουσία και το μεγαλείον του.

Ήταν ένας αγώνας για τον ηθικό Νόμο, που ασύστολα καταπατήθη-
κε, διά την ηθική τάξη του κόσμου, διά την ανθρωπιά. Άρχισε στις 28 
Οκτωβρίου 1940, την ημέρα ακριβώς που άρχισε στη νότια περιοχή της 
Βαλκανικής η επίθεση εναντίον της ηθικής και του ανθρωπισμού από 
την βία του άξονα εναντίον της Ελλάδος.

Η κατάφρακτη ύλη και η ασελγής ύβρις από τη μια, η γυμνή ιδέα 
και το δίκιο απ’ την άλλη συναντήθηκαν στα μαρμαρένια αλώνια, που 
ήταν αυτή τη φορά τα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας και έπειτα 
και της Μακεδονίας οι κάμποι.

Και αντήχησεν η βοή του αγώνα ως τις άκρες του κόσμου, κι αναση-
κώθηκαν στα νύχια λαοί και κράτη κι εχθροί και φίλοι, για ν’ αγναντέ-
ψουν το θάμασμα, άλλοι με τρόμο, άλλοι μ’ ελπίδα, όλοι με αγωνία, 
γιατί ο αγώνας αυτός ήταν για όλους. Γιατί οι Έλληνες, που βρέθηκαν 
πάλι απάνω στη μαύρη πορεία της βαρβαρότητας και της αδικίας αγω-
νίζονται να φράξουν ξανά τις Θερμοπύλες, να υπερασπίσουν τη λευτε-
ριά τους και την ελευθερία του κόσμου.

Τα περιστατικά είναι γνωστά, και τα πολιτικά και τα στρατιω τικά. 
Αξιώνουν όμως σήμερα τη μνημόνευσή τους, γιατί μολονότι το έπος 40-
41 έγινε θρύλος, σχεδόν ένας μύθος, για τη νέα γενιά, μένει πάντα και 
πρωταρχικά ένα γεγονός στον ιστορικό χώρο με την ονομασία Ελληνο-
γερμανικός-ιταλικός πόλεμος του 1940-41. Και δε μπορεί να μη μνημο-
νευθή ένα «Όχι», που έδωκεν ο Έλληνας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
στον Ιταλό δικτάτορα, και στις σιδερόφρακτες στρατιές του ο Έλληνας 
φαντάρος. Ένα «Όχι», που το φώναξε απ’ τα τρίσβαθα της ψυχής του 
ένα Έθνος ολόκληρο φορτωμένο τις ευθύνες μιας ιστορίας τριών χιλιά-
δων χρόνων. Η σύγκρουση που ακολούθησε μπορεί να χωρισθή σε 3 
φάσεις. Στην πρώτη ο επιδρομεύς που είχε συγκεντρώσει στα σύνορα 
της Ελλάδος-Αλβανίας μεγάλες δυνάμεις και είχε υπεροχή σε μηχανικά 
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μέσα, κατώρθωσε να κάμψη την αντίσταση, που οι Έλληνες προβάλα-
νε, και να διεισδύσουν στη χώρα μας, αλλού λίγο αλλού περισσότερο.

Μα τότε υψώθηκε απάνω από τη γη μας η φωνή του συναγερμού 
κι ανατρίχιασαν οι καρδιές και ξεσηκώθηκαν τα πλήθη και τ’ άοπλα 
και τ’ απόλεμα και τ’ αστράτευτο φύλο, παιδιά και γέροι, γυναίκες κι 
άντρες από τους κάμπους ως τα καταρράχια κι από τις πολιτείες ως τα 
σύ νορα. Σε πανστρατιά η ψυχή του Έθνους, σε πανστρατιά η Ελληνική 
ιστορία για της πατρίδος και της ελευθερίας την υπεράσπιση. Κι ανε-
βάστηκαν αεροκρέμαστα στις κορφές της Πίνδου απ’ τα γυναικόπαιδα 
τα κανόνια, και το πόδι που αργό υποχωρούσε καρφώθηκε στύλος και 
σείσμιχτη βούισε αδερφή της πρώτης η φωνή «Αέρα». Και το πόδι, που 
αργό υποχωρούσε κατηφορίζοντας, καλπάζει τώρα ανηφορίζοντας κι 
εκείνοι, που είχαν ξεκινήσει με τα φτερά στο καπέλλο, τα φόρεσαν στα 
πόδια, κι έγιναν μπουχός εκείθε από τα σύνορα. «Σε γνωρίζω από την 
κόψη του σπαθιού την τρομερή...».

Λίγες ίσως φορές ο κόσμος έζησε στιγμές τέτοιας ιεράς συγκινή-
σεως και λίγες ίσως φορές ο κόσμος είδε μια τόσο κατάδηλη νίκη της 
δικαιοσύνης κατά της αδικίας. Και σπάνια ίσως ξαφνιάστηκε τόσο κι 
ενθουσιάστηκε, όπως εκείνες τις μέρες του εξευτελισμού μιας υπερφία-
λης αυτοκρατορίας ενός ακόμη πιο υπερφίαλου αρχηγού, [από ένα λαό, 
που στο σύνολό του δεν ήταν ούτε όσες οι διατυμπανιζόμενες λόγχες 
του Ιταλού δικτάτορα]. Και υμνήθηκε η Ελληνική παλληκαριά σε καιρό, 
που δε θα μπορούσε να βρεθή άλλη να υμνηθή σ’ όλον τον κόσμο, που 
έγερνε έντρομος κάτω από το πόδι των ορδών της βίας. Όταν ούτε οι 
πλατειές θάλασσες δε εθεωρούντο, και δεν ήταν, ασφαλέστερα εμπό-
δια για να προστατέψουν την ελευθερία και την ύπαρξη ακόμη και 
των πιο μεγάλων. Και η συγκίνηση του έθνους μας τις ημέρες εκείνες 
και η δόξα και το φρόνημα και η αυτοπεποίθησις και η αξίωσή του 
για δικαί ωμα στο χώρο της ζωής, έγιναν δύναμη κοσμογονική, για να 
περάση στην πιο δραματική φάση του αγώνος τον Απρίλιο του 1941, 
όταν τους ηττημένους κι απελπισμένους πρώτους επιδρομείς ενίσχυ-
σαν επεμβαίνοντας εις τον αγώνα οι σύμμαχοί τους χιτλερικοί. Κι αν 
κανένας Δαυίδ δεν αξίωσε ν’ αγωνισθή με δυο συγχρόνως Γολιάθ και 
να νικήση, εν τούτοις και στην τρίτη αυτή φάση του πολέμου, που είναι 
πόλεμος εναντίον Γερμανών και Ιταλών, η δόξα των ηρωισμών ανήκει 
πάλι και πάντα στους Έλληνες και στις σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας 
η δόξα πάλι μελετάει και θα μελετάη τα λαμπρά παλληκάρια.

Και έμεινε ο θρύλος και έζησεν η ελευθερία, υπό το λαμπρόν βλέμ-
μα της οποίας δημιουργούμε τη ζωή και τον πολιτισμό μας. Ένας λαός 
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εργατικός, ειρηνικός και προκομμένος και δραστήριος, που προσπαθεί 
να κρατήση επάξια την τιμητική του θέση ανάμεσα στους πολιτισμέ-
νους λαούς του κόσμου, ακολουθώντας την ευθείαν οδόν της ειρήνης 
και της δικαιοσύνης. Ένας λαός με βαθειά συνείδηση της ανάγκης να 
εκτελή το χρέος του το εθνικό, όπως το εξετέλεσαν οι ήρωες εις τα βου-
νά της Ηπείρου και της Μακεδονίας τους κάμπους, τόσο εκείνοι, που 
μαζύ μας προσεύχονται σήμερα, όσο κι εκείνοι, που η σημερινή προ-
σευχή μας είναι και μνημόσυνό τους, ένας λαός με γνώση του σωστού 
νοήματος της ελευθερίας και με την ψυχή του δοσμένη ολόκληρον εις 
την πατρίδα και την ελευθερίαν της.
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Προσφώνηση των μαθητών του ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Αρρένων
Αθηνών από τον λυκειάρχη Π. Γ. Ροντογιάννη 

στις σχολικές επιδείξεις, Μάιος 1971

Εις το τέλος κάθε διδακτικού έτους συνηθίζεται να γίνωνται εις τα σχο-
λεία μας αι λεγόμεναι γυμναστικαί επιδείξεις. Συνεχίζεται με αυτάς η 
παλαιοτέρα συνήθεια να γίνωνται αι προαγωγικαί εξετάσεις των μαθητών 
ενώπιον του κοινού, για να ημπορή αυτό να αντιλαμβάνεται αμέσως και 
τρόπον τινά εξ αυτοψίας την πρόοδο των μαθητών, και για να ευρίσκη εις 
την προσδοκωμένην επιδοκιμασίαν του κοινού τη δικαίωσίν της η συντελε-
σθείσα εις το σχολείον εργασία κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους.

Αλλ’ αι παρουσιάσεις σήμερα των σχολείων με τας λεγομένας γυμνα-
στικάς επιδείξεις επήραν την μορφήν μιας εορτής, η οποία έρχεται να 
κλείση κατά πανηγυρικόν και θεαματικόν τρόπον το διδακτικόν μέρος 
του σχολικού έτους και η οποία φέρνει εις επαφήν ομαδικώς μέσα εις 
μιαν χαρμόσυνον και φαιδράν ατμόσφαιραν την σχολικήν νεότητα εις το 
τέλος της ετήσιας σχολικής διαδρομής της με τους γονείς και κηδεμόνας, 
με το ευρύτερον κοινόν μιας πόλεως ή περιοχής, ακόμη και με την πο-
λιτείαν εκπροσωπουμένην από τας αρχάς της: Με την πολιτείαν λοιπόν 
και την κοινωνίαν: παράγοντας υπευθύνους για την διάπλασιν και την 
διαμόρφωσιν της νεολαίας τόσον όσο και το σχολείον και αμέσως ενδια-
φερομένους. Ότι όλη η κοινωνία πρέπει να ενδιαφέρεται για τους νέους, 
για όλους τους νέους, και όχι ο καθένας για τα δικά του παιδιά, είναι 
κάτι, το οποίον πρέπει να γίνη συνείδησις όλων, αν θέλωμε να έχη η νεο-
λαία μας ένα καλό μέλλον, όπως και ο τόπος μας και η πατρίδα μας.

Παραλλήλως, όμως, υπογραμμίζομε και το χρέος της μαθητιώσης 
νεολαίας, και ιδιαιτέρως των νέων της προχωρημένης ηλικίας, προς την 
κοινωνίαν και την πολιτείαν. Οι μαθηταί είναι το εκλεκτότερον τμήμα 
των ομηλίκων τους και το πλέον ευνοημένον, αφού αυτοί μόνον μέσα 
από ένα πολύ μεγαλύτερον αριθμόν νέων έχουν την καλή τύχη και μοί-
ρα να εκλεγούν για τη μεγάλη μύηση της Επιστήμης και της Τέχνης και 
των Γραμμάτων. Επί πλέον των όσων είπαμε αι γυμναστικαί επιδείξεις, 
καθώς είναι μια ομαδική ευγενής προσπάθεια, δίνουν την ευκαιρία εις 
την νεολαία να κάμη μιαν άσκησιν συνεργασίας, και προετοιμάζουν την 
μελλοντικήν των νέων συνεργασίαν για την δημιουργία ενός καλυτέρου 
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αύριον, μιας ζωής η οποία θα είναι το απείκασμα της ψυχής και του 
πνεύματος των νέων. Και των νέων η ψυχή και το πνεύμα πρέπει να 
είναι ωραία, για να είναι ωραία και η ζωή που θα δημιουργήσουν. Και 
γι’ αυτό το πράγμα είναι υπεύθυνοι οι πάντες: από τον πατέρα και 
τη μητέρα ως το διαβάτη του δρόμου, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι, που δε 
μπορούν να φορτώνουν την ευθύνην μόνο εις τους ώμους των άλλων. Οι 
άλλοι τους έδωκαν τα πάντα: ό,τι υπάρχει ολόγυρά μας, που μπορεί βέ-
βαια να μην είναι όλα ωραία. Αλλ’ ας καθαρίσουν αυτοί τα άσχημα και 
ας πολλαπλασιάσουν τα ωραία. Αυτό ας το αντιληφθούν ως χρέος τους.

Όπως είπαμε η σημερινή των νέων εκδήλωσις είναι μια προσπάθεια 
ομαδική. Παρουσιάζεται ως σωματική, αφού σχετίζεται με το σώμα, αλλά 
σωματική είναι μόνον φαινομενικά, διότι είναι αποκαλυπτική σχεδόν όλης 
της προσωπικότητος του ανθρώπου, και μάλιστα του νέου, και ικανότητός 
του να εναρμονίζη την δράσιν και την δραστηριότητά του μ’ εκείνην των 
συνανθρώπων του, των συναθλητών του στο μεγάλο αγώνα της δημιουρ-
γίας και της ζωής. Είναι εκδήλωσις αποκαλυπτική της προσωπικότητος 
του ανθρώπου τόσο όσο κι ένα καθαρό πνευματικό ενέργημα. Ο ένας έχει 
ως όργανο ένα βιολί, ο άλλος κάνει όργανο το δικό του σώμα. Αν υπάρχη 
μουσική στην ψυχή και του ενός και του άλλου θα φανή. Απ’ εδώ πρέπει 
να γίνη αντιληπτή και η σημασία του σώματος για τον καθένα και πόσο 
πρέπει να φροντίζωμε για την υγείαν του και την συντήρησίν του.

Η βούλησις, η πνευματική ρώμη, η ταχύτης της αντιλήψεως και η οξύ-
της, η ευαισθησία, η ευγένεια, η πειθαρχία του σώματος εις το πνεύμα, 
αλλά και τα αντίθετα, εκφράζονται κατά τον πλέον παραστατικό τρόπο 
μ’ αυτό το θείο και θαυμάσιο όργανο που λέγεται σώμα. Το ανθρώπινο 
πνεύμα και σώμα βρίσκονται σε μια συνεχή και σταθερή ανταπόκριση 
και σύζευξη και συναποτελούν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Στον 
άνθρωπο πραγματώνεται απτά και κατά τον ιδανικώτερο τρόπο η σύν-
θεση του υλικού και του πνευματικού προς δόξαν του δημιουργού πνεύ-
ματος και χαράν του ιδίου του ανθρώπου, που ελάτρεψε το θαυμάσιο. 
Τούτο και με το στόμα των Ελλήνων ωνόμασε την αναπαράσταση του 
ανθρώπου και μόνον αυτήν και του Θεού, άγαλμα αυτό δηλαδή που δίνει 
στον άνθρωπο χαρά και αγαλλίαση. Γι’ αυτό, αγαπητοί μαθηταί, η σωμα-
τική άσκησις και εκγύμνασις, και μάλιστα η ομαδική, εκρίθησαν πάντοτε 
παραλλήλως προς την πνευματικήν άσκησιν ως απαραίτητοι παράγοντες 
της παιδαγωγικής. Και διότι συντελούν εις την ανάπτυξιν και υγείαν, όχι 
μόνον του σώματος αλλά και του νου και γενικώς της πνευματικότητος 
του ανθρώπου και εις την δημιουργίαν, κοντά εις τα άλλα, υψηλού φρο-
νήματος και πνεύματος συνεργασίας και ευγενούς αμίλλης.
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Και η ευγένεια είναι γνώρισμα κυριώτατο και συστατικόν ουσιώδες 
του ελληνικού κόσμου, από τα πανάρχαια χρόνια έως σήμερα. Είναι 
εθνικόν μας γνώρισμα –και επιβάλλεται να είναι– και εκδηλώνεται πα-
ντού: στην τέχνη, στην επιστήμη, στη φιλοσοφία, στον καθημερινό βίο. 
Και είναι –και επιβάλλεται να γίνη συνειδητό αυτό από όλους– η βαρειά 
κληρονομία των νεωτέρων. Την έχει, όπως είπαμε, βασικό και ουσιώ-
δες γνώρισμα. Γι’ αυτό αν χάσωμε την ευγένεια, αποχρωματίζομε την 
Ελληνικότητα. Ο Έλληνας είναι βαθύτατα ευγενής και πρέπει να μείνη 
ευγενής. Ευγένεια σκέψεως, ευγένεια αισθημάτων, ευγένεια τρόπων και 
συμπεριφοράς, ευγένεια εις κάθε εκδήλωσιν της κοινωνικής ζωής. Να τι 
μας εδίδαξε η ιστορία μας, τι μας εκληροδότησε, τι πρέπει κοντά σε τόσα 
άλλα να διαφυλάξωμε και τι να συνεχίζωμε να διδάσκωμε στον κόσμο.

Το ζωντανό και ζεστό περιεχόμενο της πατρίδος είναι ο άνθρωπος 
και ο πολιτισμός και το πνεύμα των ανθρώπων της, του λαού της. Και 
ο πολιτισμός και το πνεύμα της είναι η ευθύνη του λαού της και στο 
ανάλογο μέτρο των νέων της, εσάς ιδιαιτέρως που αποτελείτε τη μαθη-
τιώσα νεολαία, εσάς που αγαπάμε και χαιρόμαστε και σήμερα εδώ σας 
καμαρώνομε κι όλας, και σας συνοδεύομε με τις ελπίδες και τις ευχές 
μας, αλλά και την ανησυχία μας γιατί ξέρομε –και πρέπει και σεις να 
μη το λησμονήτε ποτέ– πως αργά ή γρήγορα θα επωμισθήτε την ευθύνη 
της εθνικής ζωής και το μέλλον της πατρίδος, της αξιαγάπητης και με-
γάλης Ελληνικής πατρίδος, που αποτελεί την τιμή και την έγνοια μας.

Η σημερινή εκδήλωσις βλέπομε πως γίνεται σε χώρο εντελώς σχεδόν 
απρόσφορον και γι’ αυτό δεν έχει αξιώσεις ούτε πληρότητος, ούτε αρτιό-
τητος. Ας ελπίσομε καλύτερης εμφανίσεως στο μέλλον σύμφωνα και με το 
πνεύμα της ίδιας της Πολιτείας, η οποία με τόση στοργή περιβάλλει τη νε-
ολαία και τόσα στηρίζει σ’ αυτήν και απ’ αυτήν ελπίζει, και ας ευχηθούμε 
και ας ελπίσωμε πως γρήγορα, όσο αυτό είναι δυνατόν, με τη συνεργασίαν 
και την συμπαράστασιν και την προσπάθειαν όλων των αρμοδίων και 
όλων των άλλων, οι οποίοι και αν δεν είναι αρμόδιοι δεν είναι ανεύθυνοι, 
θα έχωμε έτοιμο ένα πραγματικό διδακτικό σχολικό διδακτήριο κι ένα 
γυμναστήριο συμπλήρωμα του σχολείου, στολίδι της περιοχής.

Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο διότι παραχώρησε το χώρο της παιδι-
κής χαράς για τη σημερινήν εμφάνισιν και ζητούμε συγγνώμη από τα 
παιδάκια που απόψε τους στερήσαμε το παιχνίδι, ευχαριστούμε τις αρ-
χές που ενδιαφέρθησαν διά την τάξιν, τους γονείς και κηδεμόνας, που 
ετίμησαν την εκδήλωσιν του σχολείου με την παρουσία τους, και όλους 
τους παρόντας, όλους τους μαθητάς, που μετέχουν εις τας επιδείξεις, 
στους οποίους και ευχόμαστε καλή επιτυχία.
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Δήμοςιες παρεμβαςεις του Π. Γ. Ροντογιαννή 
μετα τή ςυνταξιοδοτήςή  (1975)

22

Ομιλία του Π. Γ. Ροντογιάννη, που εκφωνήθηκε στην εορτή 
του Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιουπόλεως (21.10.1979), 

στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ηλιουπόλεως, 
με τίτλο «Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης», επ’ ευκαιρία 

των 100 χρόνων από τον θάνατο του ποιητή

Αυτά τα σκόρπια που θα πω για τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη που με τό ση 
ομοψυχία τιμάμε σήμερα, αναφέρονται στην ποίησή του και στη σχέ ση 
της ποιήσεώς του με τη Λευκάδα, και στην τοποθέτησή του σαν πο λι τι-
κού στη Βουλή της Επτανήσου.

Καταλαβαίνω τώρα πως πρέπει να ζητήσω κάποια από μέρος όλων 
υπομονή και συγγνώμη, γιατί σχεδόν είναι βέβαιο πως με τα δικά μου 
θα κλέψω χρόνο από την προβλεπόμενη ν’ ακολουθήση συζήτηση, στην 
οποία πιστεύω, ότι θα ειπωθούν για την εκτίμηση του Βαλαωρίτη σαν 
ποιητή και ίσως την τοποθέτησή του σαν πολιτικού και κοινωνικού 
παράγοντα, πράγματα σωστότερα από κείνα που εγώ έχω να πω και 
τα οποία δεν είναι το πιο πολύ παρά μνήμης ανακαλέσματα, αφού ο 
χρόνος μου δοσμένος αλλού έμενε ανεπαρκής για σοβαρώτερη στο προ-
κείμενο θέμα εργασία. Θα μιλήσω για το Βαλαωρίτη σα Λευκαδίτης.

Το χαρακτήρα του έργου του Α. Β. καθώρισαν η εποχή που γεννή-
θηκε, με τα προβλήματά της και τη γενικώτερή της ατμόσφαιρα. Έτσι 
έχει γενικά αυτό το έργο χαρακτήρα ρομαντικό και πατριωτικό, με 
όλες τις συνέπειες των δυο αυτών κύριων χαρακτηριστικών.

Το μεγάλο αίτημα των αδικημένων εθνοτήτων, ας πούμε μόνο της 
Ευρώπης, για να μη χαθούμε στην απεραντοσύνη της ανθρωπότητος, 
και ό,τι ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει, της περισσότερο αδικημένης ελληνι-
κής εθνότητας, ήταν η εθνική αποκατάσταση και η ελεύθερη πατρίδα. 
Σ’ αυτό το μεγάλο εθνικό αίτημα της εποχής, για το οποίο χυνόταν πο-
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ταμοί αιμάτων, ανταποκρίθηκε ο Βαλαωρίτης με πάθος, την ώρα που 
οι ομότεχνοί του στην Αθήνα δεν έκαναν άλλο παρά να κλαίνε τη μοίρα 
τους πεισιθάνατοι μιας υποτονικής ασήμαντης ζωής, ενώ οι Σολωμικοί 
επίγονοι ακολουθούσαν μελιστάλαχτα.

Έτσι ο Βαλαωρίτης είναι ο τρίτος με όνομα στον ελληνικό χώρο, 
πρώτος-πρώτος ήταν ο ανώνυμος ποιητής του δημοτικού τραγουδιού, 
που ανταποκρίθηκε στο μεγάλο αίτημα της εποχής: λευτεριά ή θάνα-
τος. Οι άλλοι δύο ήταν ο Σολωμός και ο Κάλβος.

Κι όταν οι άλλοι δυο πλήρωσαν το ανθρώπινο χρέος, ήταν για χρόνια 
ο Βαλαωρίτης ο μόνος ν’ αγωνίζεται για το μεγάλο σκοπό, κοντά στον 
αγωνιζόμενο Εφτανησιώτικο λαό πρώτα και όλον τον Ελληνικό έπειτα.

Κάτι πάρα πάνω: οι δύο μεγάλοι που αναφέραμε, ο Σολωμός και ο 
Κάλβος, αγωνίσθηκαν μόνο με το λόγο, ο Βαλαωρίτης και με προσωπι-
κή πολιτική δράση πρωταγωνιστή και προσωπική παλληκαριά.

Ο Βαλαωρίτης στάθηκε σχετικά με το ποιητικό του έργο κι από μια 
άποψη πολύ πιο τυχερός από τους άλλους δυο, γιατί βρέθηκε ωπλισμένος 
μ’ ένα σπαθάτο όργανο, τη γλώσσα που του χάρισε η ιδιαίτερη πατρίδα 
του, η Λευκάδα της εξοχής και της υπαίθρου, όταν ο Σολωμός ταλαιπω-
ρούνταν κι αγωνιούσε να μάθη την Ελληνική απ’ το δημοτικό τραγούδι κι 
ο Κάλβος βρέθηκε στην ανάγκη να φκιάση μια δική του γλώσσα.

Ήταν λοιπόν ο Βαλαωρίτης, όπως λέμε σήμερα, κατά ένα τρόπο 
πολιτικοποιημένος ποιητής, αγωνιστής μιας ιδέας με όπλο και όργανο 
το λόγο, που του χάρισε η ιδιαίτερη πατρίδα του.

Όσο συνεπώς οι αγώνες και οι αγωνίες για την εθνική υπόσταση ή 
αποκατάσταση, που κιντυνεύει ή ποθείται, θα βασανίζουν τον άνθρω-
πο, το έργο του ποιητή θα διατηρή το ενδιαφέρον του. Ας ρωτηθούν οι 
αδερφοί μας της Κύπρου.

Τα θέματα των καλύτερων και των μεγάλων έργων του Βαλαωρίτη 
είναι πατριωτικά. Οι ήρωές του πατριώτες, που αγωνίζονται παράτολ-
μα και πέφτουν παλληκαρίσια για την ελευθερία τους και την ελευθε-
ρία των ομοεθνών τους.

Η τεχνοτροπία του μεγαλόστομη και ρητορική ταιριάζει με τον ψυχι-
σμό και τη δραστηριότητα των ηρώων του και τα θέματά του, και η γλώσ-
σα της Λευκαδίτικης υπαίθρου τον εξυπηρετεί και ανανεώνει το λόγο του, 
που έτσι δεν πέφτει βαρύς ούτε ξερός και μονότονος, μια συνέπεια και 
του δεκαπεντασύλλαβου, που κυριώτατα χρησιμοποιεί, παρά διατηρεί τη 
χλωράδα και την υγεία του νέου βλαστού, ενώ κάποτε στο «Φωτεινό» 
συχνά θαρρείς κι οσμίζεσαι τη μυρουδιά της αλεσμένης πέτρας.

Ο Βαλαωρίτης συνεπής στον εαυτό του και την τεχνοτροπία του, που 
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τον εκφράζει, δε θηρεύει τη λέξη πού ’ναι μουσκεμένη ποίηση, και δεν 
επιδιώκει την υποβλητική φράση του βαθιού στοχασμού, δεν έχει χρόνο 
να συλλογιστή, γιατί πάντα όταν γράφει βρίσκεται σε μάχη, αλλά ζητεί τη 
λέξη πυροτέχνημα, σαΐτες πετιώνται και οι στίχοι του και δυναμίτης, που 
μπορεί ακόμα νάναι και μια βλαστήμια, και φκιάνει την τρανταχτή έκ-
φραση του ξαναμμένου συναισθηματισμού, έστω κι αν δημιουργείται στο 
λόγο ασάφεια, κ’ έχομε συχνά «βουή χωρίς σεισμό» και φωνή χωρίς λόγο.

Ο Βαλαωρίτης λέμε δεν ικανοποιείται με τον υποβλητικό και μουσικό 
λόγο, αλλά το διθυραμβικό, δε σιγομουρμουρίζει, αλλά χουγιάζει. Γιατί ο 
Βαλαωρίτης γράφοντας βρίσκεται στο χώρο του αγώνα και στην ψυχική 
κατάσταση των ηρώων του, όταν με το γιαταγάνι ολόρθο χερακωμένο 
στο στιβαρό τους χέρι ανοίγουν δρόμο ανάμεσα απ’ τα εχθρικά φουσά-
τα. Το γιαταγάνι θάρρευε πως είχε κι αυτός στο χέρι κι όχι τη γραφίδα. 
Για τούτο κι από το Βαλαωρίτη λείπει η λεπτή πνευματικότητα, κι αυτό 
τον δείχνει ομοιότροπο. Και πως ο Βαλαωρίτης κρατιέται, αλλ’ είναι 
έτοιμος να ριχτή στη μάχη το δείχνει κοντά σε χίλια άλλα και το πάρα 
κάτω κομμάτι από ένα λόγο του στη Βουλή της Επτανήσου στις 10 Ιου-
νίου 1957. Είχε γίνει τότε κάποια κίνηση στην Κέρκυρα να συγκεντρω-
θούν υπογραφές για να ζητηθή από την Αγγλική Κυβέρνηση να εξαιρεθή 
από την ένωση με την Ελλάδα η Κέρκυρα. Η Βουλή αναστατώθηκε, 
όλοι μίλησαν, ο Βαλαωρίτης είπε: «Όσον το κατ’ εμέ, κύριοι, προβαίνων 
έτι περαιτέρω, λέγω, ότι, αν καταχθόνιος επιβουλή κατά των Εθνικών 
δι καιωμάτων μας υποθάλπεται, διασκελίζων τους μέσους όρους, είμαι 
έτοι μος να προστρέξω εκεί όπου αι συζητήσεις αποβαίνουσι περιτταί, 
όπου τα ζητήματα λύονται απ’ ευθείας, όπου οι ασθενείς δικαιώνονται 
αμέ σως». Ο Βαλαωρίτης εδώ απειλεί ή να «κατεβή στο πεζοδρόμιο» ή 
να σηκώση επανάσταση και να ριχτή στη μάχη. Πιο παραστατική δίνει ο 
ίδιος την εικόνα του αυτή του μαχόμενου στην προκήρυξή του προς τους 
Λευκαδίτες με την ευκαιρία που τους ζητεί την ψήφο στην εκλογή αντι-
προσώπων για να ψηφίσουν την ένωση. Παραπονείται στους συμπατριώ-
τες του γιατί στην προηγούμενη εκλογή φοβήθηκαν τα όργανα και τους 
ανθρώπους της «Προστασίας» και δεν του έδωκαν την πλειοψηφία που 
έπρεπε: «Πέρυσιν έπεσαν επάνω μου σαν τους λύκους όλοι οι εχτροί του 
έθνους και μου εκατασπάραξαν την καρδιάν. Χωρίς να το καταλάβετε 
επληγώσατε θανατηφόρα τον άνθρωπο, οπού με το σπαθί εις το χέρι 
εμάχετο διά την σωτηρίαν σας» (Βιογ., Α΄, 551). Σε πόλεμο βρίσκεται 
και ζει συνέχεια ο Βαλαωρίτης. Η ορολογία και οι εικόνες του, αλλά και 
ο λόγος του είναι λόγος ενός πολεμιστή. Γράφει στην προκήρυξή του με 
την οποία καλεί τους Λευκαδίτες να βοηθήσουν τους Ιταλούς που έχουν 
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εξεγερθή και αγωνίζονται για την Εθνικήν τους Ένωση: «Ο ήρως Γαρι-
βάλδης εγύμνωσεν υπέρ αυτής την σπάθην του και ήδη αγέρωχος και 
φο βερός κηρύττει αυτήν ελευθέραν» (Βιογ., Α΄, 62).

Το Βαλαωρίτη σαν ποιητή δεν ενδιαφέρει τόσο η ψυχική κατάσταση 
που εν αγωνία προετοιμάζει την ηρωική πράξη, όπως στο Σολωμό, αλ-
λά η ίδια η πράξη. Αν έγραφε για τους ελεύθερους πολιορκημένους δε 
θα μιλούσε για την αγωνία που προκαλεί το δίλημμα «εδώθε είμαστε 
με το θάνατο αλλ’ ίσως και τη λευτερία, εκείθε σίγουρα με τη ζωή, που 
και με χίλια βάσανα είναι γλυκειά, ακόμα με τη σκλαβιά». 

Τον ηρωισμό των ελεύθερων πολιορκημένων ο Βαλαωρίτης θα τον 
έβλεπε στην έξοδο κι όχι στην ψυχική προετοιμασία για κείνη. Οι αφη-
ρημένες ιδέες δεν είναι ο χώρος του.

Το Βαλαωρίτη ενθουσιάζει και βάνει σε κίνηση την έμπνευσή του η 
ατομική παλληκαριά. Ο ένας και συγκεκριμένος ήρωας που αγωνίζεται 
ν’ αποτινάξη αυτό που λέμε ζυγό ή και νόμο. Ο ένας που μπορεί ν’ 
ανεβαίνη στις ψηλές κορφές ελεύθερος κι εκεί να δίνη τη μάχη του με 
τους πολλούς. Γι’ αυτό η ψυχική του συγγένεια τον οδηγεί στους προ-
επαναστατικούς ήρωες της ελευθερίας, στους κλεφταρματολούς, στον 
Αστραπόγιαννο και το Δαμέντη [;], στο Βλαχάβα και το Μπουκουβάλα. 
Τον συγκινεί έντονα το στοιχείο της ατομικής παλληκαριάς και λεβε-
ντιάς. Γι’ αυτό και δείχνει συμπάθεια ακόμα και για ληστές, σαν τον 
Αργύρη. Κι αυτός αγωνιζόταν ενάντια στο νόμο. Δεν ήταν οι ληστρικές 
κι εγκληματικές πράξεις του Αργύρη που θαύμαζε ο Βαλαωρίτης, αλλά 
ο αγώνας και η αγωνία του Αργύρη να ξεφύγη από τον νόμο και την 
υποταγή. Και ο Βαλαωρίτης είχε διαβάσει Σίλλερ, όπως και ο Σολω-
μός. Όμως άλλα είδε ο ένας, άλλα είδε και πήρε ο άλλος.

Όχι πως ο Βαλαωρίτης δε συγκινείται από την ομαδική παλληκα-
ρίσια δράση, αλλά σ’ αυτές τις περιπτώσεις η συγκίνησή του μετου-
σιώνεται σε πρακτική δράση, γίνεται ενδιαφέρον που εκδηλώνεται με 
τρόπο πρακτικό: έτσι γίνεται στην επανάσταση της Ηπείρου το 1854, 
έτσι στην επανάσταση της Κρήτης το 1866, έτσι και στον αγώνα της 
Επτανήσου από το 1857-1864. Όμως η συγκίνηση από την ομαδική 
παλληκαριά και δράση δεν ταράζει τον ποιητή Βαλαωρίτη και δεν του 
γίνεται έμπνευση για ποιητική δημιουργία. Ο Σολωμός καμμιά ηρωική 
πράξη δεν έκαμε, ακόμα και όχι ηρωική για να βοηθήση τους ελεύθε-
ρους πολιορκημένους. Εδώ συγκινήθηκε ο ποιητής Σολωμός κι όχι ο 
αδύνατος Διονύσιος Σολωμός του κόμητος Νικολάου. 

Στο τελευταίο του όμως έργο και το πιο ώριμο, το «Φωτεινό», ο Βα-
λαωρίτης αγωνίζεται να βρη τρόπο να σμίξη την παλληκαριά του ενός 
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και των πολλών. Οργανώνει και προετοιμάζει των πολλών τη δράση με 
μια επανάσταση των κατοίκων της Λευκάδος, που θα παρουσίαζε μετά 
την Τρίτη πράξη του «Φωτεινού». Δεν πρόφτασε όμως να γράψη αυτή 
τη συνέχεια, που κι απ’ αυτή την άποψη θα είχε ενδιαφέρον.

Ο Βαλαωρίτης, κι αν είναι ρομαντικός, είναι αισιόδοξος όπως και οι 
μαχόμενοι ήρωές του. Δεν είναι καθόλου απαισιόδοξος, όπως οι ρομα-
ντικοί Έλληνες ομότεχνοί του: σ’ αυτό οφείλεται η θριαμβική ρητορεία 
του: Και ο Αλής νικιέται και τρομοκρατημένος φεύγει και ο βράχος 
γέρνει και διαλύεται και η μαχόμενη Επτάνησο θα ενωθή με τη μάνα 
Ελλάδα και η Κρήτη θα γίνη Ελληνική και η Ελληνική εθνότητα θα 
νικήση ως το τέλος. Ο ποιητής με τη φιλολογική κατάρτιση και τα ιστο-
ρικά ενδιαφέροντα έχει σχηματίσει τη γνώμη, πως είναι μοίρα της Ελ-
λάδος ή και του κόσμου όλου ν’ αγωνίζεται. Και πως αυτός ο αγώνας 
διαχρονικά ανοίγει δρόμο προς τη ζωή.

Ο Βαλαωρίτης νιώθει πως συνέχεια υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί 
για την ελευθερία, που είναι λογαριασμός και για τη ζωή, και νιώθει 
απαραίτητους τους αγώνες και για το μέλλον και αναπόφευκτους και 
η ποίησή του εκφράζει δυναμικά αυτό το νόημα της αγωνιστικής προέ-
κτασης ως βαθιά στο μέλλον. Ο Βαλαωρίτης δεν τραγουδάει για το πα-
ρελθόν ή το παρόν αλλά για κείνο που θα ’ρθη. Ο χρόνος δε φυλακίζει 
το λόγο του. Τα γεγονότα δεν κλωθογυρνούν ασφυκτικά σ’ έναν κλει-
στό χώρο και χρόνο και το τραγούδι δεν αυτοφυλακίζεται μαζί τους.

Η γλώσσα του Βαλαωρίτη

Η γλώσσα είναι ο ομφάλιος λώρος με τον οποίο προ πάντων αιμοδότη-
σε τον ποιητή η μικρή μάνα πατρίδα του. Δεν είναι η κοινή δημοτική η 
Λευκαδίτικη δημοτική. Όπως ο Καζαντζάκης ταΐζεται από την Κρητική 
δημοτική. Όμως σ’ αυτή τη γλώσσα δεν έγραψε ο Βαλαωρίτης παρά 
τα ποιοτικά του έργα –μ’ εξαίρεση τα νεανικά του Πρωτόλεια κι από 
τα «Στιχουργήματα» τα Β΄-Γ΄-Δ΄, τα γράμματά του στο δημοτικιστή 
Λασκαράτο, την προκήρυξή του στο λαό της Λευκάδος πριν από τις 
εκλογές του 1863, την ομιλία του στο λαό μετά τις εκλογές κι ένα διή-
γημα στο περιοδικό Λύχνος του Λασκαράτου (Βιογρ., Α΄, σελ. 76-77). 
Και τη δημοτική δε φαίνεται ότι απλώς τη γράφει, γιατί μ’ αυτή μπο-
ρεί να εκφραστή στα ποιήματά του καλύτερα, αλλά και γιατί πίστευε 
πως αυτή είναι η γλώσσα του ελληνικού λαού κι ήθελε να την παρου-
σιάση σαν όργανο μοναδικό και ίσως και να την επιβάλη, γι’ αυτό και 
την προσέχει και τη φροντίζει. Γράφει στο Λασκαράτο στις 3.10.1859: 
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«Επροσπάθησα μάλιστα τώρα όσο ημπορούσα να τηνε κανονίσω, να την 
πλουτίσω και να την υψώσω διά να δείξω ότι είναι αρκετή να εκφράση 
όλα της ψυχής τα πετάσματα» (Βιογρ., Α΄, σ. 58).

Το γράψιμο στην καθαρεύουσα το δέχεται σα σφάλμα και μάλιστα 
κοροϊδεύει και λίγο την υπόθεση, όταν γράφη εν συνεχεία στο Λασκα-
ράτο: «Τα πεζά (σημ. της Κυρά Φροσύνης) είναι γραμμένα εις γλώσσαν 
λογιωτατίστικην. Και σου ζητώ συμπάθεια διά τούτο μου το αμάρτημα». 
Αμάρτημα το καταλαβαίνει κι όμως το κάνει. Και τι ωραία που γράφει 
και μιλεί αυτή τη δημοτική στο πεζό: «Ω! αδελφοί συμπολίται! Μεγα-
λήτερη καταφρόνεσι, μεγαλήτερος εξευτελισμός διά ένα Ελληνικόν λαόν 
δεν είναι παρά η δειλία. Και η προστασία με τα όργανά της, με τους 
φίλους της και με τα τεχνάσματά της πέρυσι σας έκαμε δειλούς και την 
εφοβήθητε. Εγώ όμως δεν την εφοβήθην, την επολέμησα γενναία και δεν 
εφρόντισα ποτέ ούτε διά την ζωήν μου, ούτε διά τα συμφέροντά μου. 
Ελυπήθηκα κατάκαρδα, αλλά δεν σας εξεσυνερίστηκα. Όταν εκάθισα 
εις την Βουλήν ως αντιπρόσωπος, ετριπλασίασα τη δύναμή μου και σεις 
γνωρίζετε αν σας εδούλεψα, ωσάν να ηθέλετε με εκλέξει παμψηφεί» 
(Βιογρ., Α΄, σ. 552). Αυτά έγραψε στη δημοτική στην προκήρυξή του πριν 
από τις εκλογές. Μετά τις εκλογές πάλι μίλησε έτσι εκ του προχείρου: 
«Είναι περιττόν και όλως διόλου άσκοπον να ξεθάψωμεν πράγματα λυ-
πηρά, οπού όλοι πρέπει να τα λησμονήσωμεν και οπού εγώ πρώτος είμαι 
αποφασισμένος να σβύσω από την ενθύμησί μου. Εις την ιστορίαν των 
λαών τα περασμένα σφάλματα και παθήματα πρέπει να χρησιμεύουν 
ως διδασκαλία, ως μάθημα και όχι ποτέ ως αφορμή διά να εξυπνούνται 
πάθη και να τεχταίνωνται εκδίκησες [...]» (Βιογρ., Α΄, σ. 97).

Και είναι ωραίο και ωραία ειπωμένο και τούτο που γράφει στο Λα-
σκαράτο που του έχει κάμει ωρισμένες συστάσεις και παρατηρήσεις, 
σύμφωνες με τις δικές του πεποιθήσεις: «Πρέπει λοιπόν να με υποφέ-
ρης όπως ο θεός μ’ έχει πλάσει, καθώς σε υποφέρω κι εγώ με όλαις 
ταις παραξενάδαις σου» (Βιογρ., Α΄, σ. 545). Είναι βέβαια κι άλλοι 
που γράψανε τα πεζά τους σε καθαρεύουσα μολονότι τα ποιητικά τους 
γράψανε στη δημοτική. Αλλά αυτοί δικαιολογήθηκαν, πως δεν μπορού-
σαν να χρησιμοποιήσουν τη δημοτική στον πεζό λόγο. Ο Βαλαωρίτης 
όμως δε φαίνεται, αν ήθελε, να μη μπορούσε.

Οι αδυναμίες του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη δεν είναι λίγες. Ύπο-
γραμμίζω προ πάντων τις υπερβολές του και την πολυλογία. Σ’ αυτό 
πή ρε στο λαιμό του και τον Παλαμά, μπορεί και το Σικελιανό. Είναι 
πλη θωρική. Το ίδιο κι ο Σικελιανός: σημάδι Λευκαδίτη. Τις άλλες του 
αδυ ναμίες, ας τις λεπτομερίσουν αρμοδιώτεροι ή υπομονετικώτεροι. 
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Σημειώνω πως κανενός ανθρώπου το ένα μάγουλο δεν είναι όμοιο, άσχη-
μο ή ωραίο, με το άλλο.

Αν ο Βαλαωρίτης είχε αφιερώσει τη ζωή της ακμής του στην ποίηση 
και έκανε την ποίηση ή τη λογοτεχνία της ζωής του έργο, κι άλλα θα 
είχε γράψει και πολλά θα είχε διορθώσει. Γιατί ο Βαλαωρίτης φαίνεται 
πως είχε στόφα ποιητική. Και δεν μπορώ να μη θυμάμαι πόσο αιφνιδιά-
στηκα σχετικά, όταν έχοντας τελειώσει στο Γυμνάσιο μια πολυήμερη 
διδασκαλία ενός ποιήματος μεγάλου μας νεοέλληνα ποιητή, έπιασα την 
επομένη ν’ ασχοληθώ και να διδάξω ένα κομμάτι από τον Διάκο του 
Βαλαωρίτη: την προσευχή του Διάκου. Άθελα και ίσως ασεβώντας έκα-
μα τη σύγκριση, χωρίς όμως να τολμήσω να πω από ευσέβεια τη γνώμη 
μου και σε άλλους. Κι όσοι διαβάζουν ή θα διαβάσουν το «Φωτεινό», ας 
σταθούν για λίγο στην περιγραφή του σπιτιού του Φωτεινού, ενός Λευ-
καδίτικου χωριάτικου σπιτιού απομακρυσμένου από τ’ άλλα σπίτια. Κι 
έπειτα ας ανοίξουν μια μετάφραση έμμετρη,1 να διαβάσουν την περι-
γραφή της Σπηλιάς της Καλυψώς στο ε, στίχ. 61 εξής, της Οδύσσειας.

Α. Βαλαωρίτη, «Φωτεινός», Άσμα Β΄, στίχ. 2-10:

Εφώλιασε κι’ ο Φωτεινός στον εγκρεμό του Κόντρου.
Τέσσαροι τοίχοι κάτασπροι, ο κάτοικας, τ’ αχούρι,
Η μάντρα για τα πρόβατα, μια δεκαριά κυβέρτια,
Πλατύς καθάριος οβορός ζωσμένος διπλολίθι
Όπου επρασίνιζε πυκνός ο νύλακας, το μύρτο,
Τ’ αγιόκλημα, η μελετινή, κι όπου άπλωνε ένας φράξος
Τα δροσερά κλωνάρια του σφιχτά περιπλεγμένα
Μ’ ένα φτακοίλι καρπερό και μ’ ένα βοϊδομάτη,
Είν’ το βασίλειο του φτωχού... στίχ. 2-10.

Και η θυγατέρα του Φωτεινού, η Θοδούλα, που

Με το τραγούδι κάθεται στον αργαλειό κ’ υφαίνει
Με το τραγούδι διάζεται, με το τραγούδι φέρνει
Τη στάμνα στο κεφάλι της με του Φρηά το κρύο
Το κρύο τ’ άβρετο νερό...

Ο Ερμής, αποστολέας των θεών, φτάνει από τον Όλυμπο στο νησί 
της Κίρκης για να της πη ν’ αφήση τον Οδυσσέα να γυρίση σπίτι του.

1.  Η έμμετρη μεταγλώττιση που ακολουθεί, είναι του Αργύρη Εφταλιώτη, Ομήρου 
Οδύσσεια, έμμετρη μετάφραση, εκδοτικός οίκος Ι. Δ. Κολλάρου και Σια, Αθήναι 1932.
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Στίχ. 57: Και στο νησί τ’ απόμακρο σαν ήρθε, απ’ τη γαλάζια
Προβάλλει θάλασσα στη γης, προς τη σπηλιά που η νύφη
Λημέριαζε η ωριόμαλλη, και μέσα τηνε βρίσκει.
Ξύλα περίσσια στη γωνιά, κέδροι και θυές σκισμένες,
Που μοσκοβόλαε το νησί παντού απ’ τη μυρωδιά τους.
Στον αργαλειό της ομπροστά γλυκοτραγούδαε εκείνη,
Και το παννί της έφαινε με τη χρυσή σαγίττα.
Τριγύρω δάσια φουντωτά με σκλήθρες και με λεύκες
Και μυρωδάτα ανάμεσα στεκόταν κυπαρίσσια.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Και γύρω στις βαθειές σπηλιές της νύφης απλωνόταν
Ήμερο κλήμα θαλερό σταφύλια φορτωμένο,
αράδα βρύσες τέσσαρες άσπρο νεράκι χύναν,
.......................................................................................

Ο Βαλαωρίτης μετάφερε στην ποίησή του –και τιμήθηκε και ο με-
γάλος διάδοχός του– το γλωσσικό και τους άλλους λαϊκούς θησαυρούς 
της ζωής και της παράδοσης της εξοχής της Λευκάδος και δέθηκε με 
τον μικρό τόπο του απίστευτα γερά, τόσο όσο ίσως μόνο οι σύγχρονοί 
μας μεγάλοι της Κρήτης με το νησί τους. Πήρε από τον τόπο θέματα, 
τύπους ανθρώπινους, φόντα για τις εικόνες του, εικόνες και πάνω απ’ 
όλα τη Λευκαδίτικη γλώσσα. Δεν είναι αυτή η κοινή δημοτική, είναι και 
κάτι άλλο, που αλλού δε βρίσκεται. Την πήρε και σώθηκε. Και δεν ξαί-
ρω τι γίνεται με τον άλλο κόσμο, αλλά ο ξενητεμένος Λευκαδίτης όταν 
διαβάζη το έργο του Βαλαωρίτη είναι σαν το μακρινό ταξιδεμένο που 
φυλλομετράει ένα λεύκωμα με εικόνες της Λευκάδος, φωτογραφίες του 
Άι-Λια, της Ελάτης, του Λευκάτα και στη φωνή του ακούει το δωρικό 
λόγο των προγόνων του και της Βαβάς το παραμύθι:

Ήρθε στην Κόκκινη Εκκλησιά εξήντα χρόνους πίσω
ένας σοφός καλόγερος φευγάτος απ’ την πόλη.
Ήξερε γράμματα πολλά κι εγιάτρευε του κόσμου
με ξόρκια και με βότανα τα χίλια μύρια πάθη.
................................................................................
................................................................................
Εκείνος τούπε μια φορά, που βρέθηκαν μονάχοι
να κάθωνται απολείτουργα στο πέτρινο πεζούλι
του Άι-Λία στην Εγκλουβή την περασμένη δόξα, 
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και τ’ άμετρα τα βάσανα του δύστυχου του γένους.

Είναι αλήθεια πως τούτοι οι πανάρχαιοι στίχοι που έρχονται, θαρ-
ρείς ίσα από του Ησιόδου το στόμα, δεν ικανοποιούν τους σημερινούς 
εστέτ, τους λεπτεπίλεπτης ευαισθησίας αναγνώστες, τους μαγεμένους 
από τη μοντέρνα ποίηση.

Ήθελε βόιδια κάτασπρα, μεγάλα, τραχηλάτα, 
να ’ναι στεφανοκέρατα, κοντόσφαγα, κοιλάτα. 
Τ’ αλέτρι σύμμετρο βαρύ. Τα ξύλα τα κομμένα 
πάντα σε χάση φεγγαριού δεν είχανε κανένα 
ποτέ τους ρόζο ή σκεύρωμα. Ήθελ’ από πρινάρι
το χερουλάτι, τα φτερά, τον κέρο το σταβάρι
ζυγό και σπάθη από φτελιά.

Κι όμως από τους ώμους του Βαλαωρίτη και του «Φωτεινού» πέρα-
σε η μεγάλη νεοελληνική ποίηση στα χέρια του Παλαμά και του Σικελια-
νού και των νεωτέρων. Πόσοι όμως Λευκαδίτες μα κι άλλοι, που ξαναφό-
ρεσαν τα τσαρούχια, δεν αναταράζονται διαβάζοντας στον ποιητή πως

Μας πήρανε ξελάκου-
Εχιόνιζε πυκνά-πυκνά και τα πατήματά μας
Εσκέπαζαν εσπλαχνικά τα γνέφη κι η μαυρίλα.
Φτάνω στα Χαραδιάτικα. Μου τάχανε πιασμένα.
Περνώ στο Γένι κι έρχομαι ως κάτου στου Δαισήμου.
Ήταν ο τόπος ανοιχτός... χωρίς να ξανασάνω
Εμπρός, εμπρός στα Σύβοτα. Στην Εύγηρο ανεβαίνω
Και παίρνω εκείθε το Σκληρό. Περνώ Μαραντοχώρι,
Κοντάραινα και Βουρνικά, τρώμε ψωμί στο Σύβρο.
Είχαμε γίνει δεκοχτώ.

Τέλος πάντων ο Βαλαωρίτης δεν είναι ποιητής της μισής λέξης και 
των μονοσύλλαβων και του υπονοούμενου, αλλά ο ποιητής του ακέριου 
λόγου και οπωσδήποτε «για τα χρώματα και για τα γούστα δε χωράει 
συζήτηση», όπως έλεγαν οι Ρωμαίοι, πολύ σοφά.

Και για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των πολλών και τους 
κοινωνικούς αγώνες πρέπει να ’ναι αρκετά πληροφορημένος ο ποι η τής 
και να έκανε σκέψεις.

Στα νιάτα του φοιτητής στην Ιταλία ή κι έπειτα επισκέπτης πήρε 
μέρος σ’ εξεγέρσεις κατά της ξένης κυριαρχίας κι έφτασε το 1848 ως την 
Ουγγαρία για να πάρη μέρος στην εκεί επανάσταση. Αργότερα, το 1859, 
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όταν γίνεται κίνηση και στα Επτάνησα και σύσταση κομιτάτων όπως στην 
Ιταλία, για συνεργασία με το Γαριβάλδη και κοινή δράση όλων των υπό-
δουλων λαών της Ανατολής: Ελλήνων, Σέρβων, Μαυροβουνίων και Βουλ-
γάρων, μυείται και ο Βαλαωρίτης, όπως είχαν μυηθή και ο Κ. Λομβάρδος 
και ο Γεώργ. Βερύκιος και ο αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Αθανάσιος, και 
δημιουργεί οργάνωση στη Λευκάδα και συνεργάζεται με την Ήπειρο, και 
τον Ιούνιο του 1862 πάει για τούτη τη δουλειά στο Μαυροβούνιο.

Το 1860 εργάζεται για να ενισχύση οικονομικά τους αγωνιζόμε-
νους για την εθνική τους ενότητα Ιταλούς και υπενθυμίζει πόσοι Ιταλοί 
σκοτώθηκαν ηρωικά πολεμώντας στο πλευρό των Ελλήνων στον αγώνα 
του ’21. Και οι εθνικές επαναστάσεις και οι εθνικοί αγώνες δεν είναι 
άμοιρες κοινωνικού περιεχομένου.

Ο Αριστ. Βαλαωρίτης μπήκε στο Κοινοβούλιο της Επτανήσου με τις 
αναπληρωματικές εκλογές στη Λευκάδα το 1857 (Κ. Μαχαιράς, σ. 147) 
και «ετάχθη εν ταις τάξεσι του ριζοσπαστικού κόμματος» (Αριστ. Βα-
λαωρίτου Βίος και έργα, τ. Α΄, εν Αθήναις 1907).

Ο ριζοσπαστισμός ξεκίνησε ωργανωμένα από την Κεφαλλωνιά και 
διακηρύχτηκε το 1849 που επιτράπηκε με τις μεταρρυθμίσεις του Αρμο-
στή Σήτων η ελευθεροτυπία με την εφημερίδα Φιλελεύθερος του Ηλία 
Ζερβού. «Ριζοσπάστες» ωνόμασε ειρωνικά η μεταρρυθμιστικών αρχών 
Κερκυραϊκή εφημερίδα Πατρίς, του Πέτρου Βράιλα, τον Η. Ζερβό και 
τους συνεργάτες του στην έκδοση του Φιλελευθέρου, οι οποίοι δέχτη-
καν τον τίτλο, που και τους απέμεινε. Η ομάδα Ηλ. Ζερβού και άλλοι 
ομοϊδεάτες του αγώνα των Επτανησίων δεν περιορίζονταν μόνο στην 
Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, αλλά του έδιναν και κοινωνικό 
χαρακτήρα2 κατά τις αρχές της Γαλλικής επαναστάσεως, και ήθελαν και 

2.  Το «πιστεύω» των πρώτων ριζοσπαστών διατυπώνεται στο δεύτερο φύλλο της 
Κεφαλλονίτικης εφημερίδας Κεραυνός: «Σταθερή εις τας ανέκαθεν διακηρυχθείσας αρ-
χάς του Ριζοσπαστισμού, ήτοι εις την εθνικήν της επτανήσου αποκατάστασιν [...] και την 
δημοκρατικήν της ανατολής ανάπλασιν (υπερτονισμός της εφημερίδας), άνευ της οποίας 
δεν δυνάμεθα να εννοήσωμε πολιτικήν ζωήν και μέλλον ευτυχές διά την Ελλάδα [...]. 
Ως εκ τούτου και αυτήν την περί ενώσεως έκφρασιν, όταν δεν συνδέεται με το ιερόν 
της κυριαρχίας του λαού δόγμα και δεν στηρίζεται επί της αρχής της απαιτήσεως, επί 
τη βάσει των φυσικών και απαραγράπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου, θεωρούμεν ως 
έκφρασιν ξηράν και ανεπαρκή, ως κήρυγμα μονομερές και αντιπατριωτικόν, το οποίον 
αντί να ενθαρρύνη τον λαόν εις τον ιερόν αγώνα της ανεξαρτησίας του [...] τον εξασθε-
νίζει εις τας προσπαθείας του [...]» (Ν. Τζουγανάτου, «Το αγωνιστικόν ήθος των Ριζο-
σπαστών», Επτάνησος. Αφιέρωμα στα εκατοχρ. της Ενώσεως 1864-1964, επιμέλεια 
Σπύρ. Μυλωνάς, Αθήνα 1964, σ. 217-218). Επίσης, βλ. Παναγ. Πανά, Βιογραφία Ιωσήφ 
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συνταγματικές ελευθερίες, όπως διακηρύχνονταν αυτή την εποχή από 
την επανάσταση του 1848, που συγκλόνιζε την Ευρώπη. Οι ριζοσπάστες 
αυτοί καταδιώχτηκαν ανελέητα από τον Αρμοστή Ουάρδ και τους συ-
νεργάτες του, ανθενωτικούς ή «καταχθόνιους» όπως τους έλεγε ο λαός. 

Το 1850 ως τόσο στις εκλογές για την 9η Βουλή εκλέχτηκαν 6 Κεφαλ-
λονίτες ριζοσπάστες, οι: Γερ. Λιβαδάς, Ηλ. Ζερβός, Ιωσ. Μομφεράτος, 
Ιωάν. Τυπάλδος Καπελέττος ή Δοττοράτος, Γερ. Τυπάλδος και Σταμα-
τέ λος Πυλαρινός, 2 Ζακυθηνοί, οι Ναθαναήλ Ιθακήσιος, ο Τηλέμαχος 
Παΐ ζης, οι οποίοι στις 26 Νοεμβρίου 1850 αιφνιδίασαν τη Βουλή της 
Επτα νήσου διακηρύχνοντας το περίφημο ψήφισμά τους για την Ένωση. 

Τους ριζοσπάστες η Προστασία και οι συνεργάτες της συκοφαντού-
σαν ως κακούργους ιδιοτελείς στασιαστές, κάπηλους του εθνικισμού, 
πράκτορες ξένων κυβερνήσεων ξεβράκωτους που θέλουν να πάρουν το 
ξένο βιος. Ακολούθησαν απίστευτες διώξεις των ριζοσπαστών με σκο-
πό το οριστικό του ριζοσπαστισμού ξερίζωμα. Χειρότερα έγιναν κατά 
τις εκλογές της 10ης Βουλής (1851). Τα φοβερά μέτρα των αγγλικών 
αρχών δεν επέτρεψαν να εκλεχτούνε στην Κεφαλονιά βουλευτές ριζο-
σπάστες. Βγήκαν όμως 9 ριζοσπάστες Ζακυνθινοί με επικεφαλής τον 
Κ. Λομβάρδο και 2 στα Κύθηρα. Κέντρο του ριζοσπαστισμού γίνεται 
τώρα η Ζάκυνθος. Οι ριζοσπάστες όμως της νέας περιόδου και ως την 
Ένωση μόνο για την Ένωση αγωνίζονται. Οι κοινωνικές ιδέες και οι 
δημοκρατικές αρχές δεν είναι στο πρόγραμμά τους. Έτσι συμπίπτουν 
ιδεολογικά με τους Ενωτικούς κι έχουν αντίπαλους τους ανθενωτικούς: 
μεταρρυθμιστές και τους καταχθόνιους, συνεργάτες των Άγγλων.

Ο Αριστ. Βαλαωρίτης εξ αρχής που μπήκε στο Κοινοβούλιο παρου-
σιάζεται μαχητικός ενωτικός. Τους βουλευτές της επτανησιακής Βουλής 
χώριζε τη χρονιά αυτή ο ίδιος ιδεολογικά, δηλαδή από τη θέση που έπαιρ-
ναν ως προς την ένωση, αλλά πιθανώς και από τον τρόπο που οι ενωτικοί 
ήθελαν την ένωση, ως απλό δηλαδή αίτημα που πρέπει ικετευτικά και με 
μετριοπάθεια να διατυπώνεται, ή ως αξίωση και δικαίωμα, που ανάλογα 
πρέπει και να διατυπώνεται, σε δεξιούς, δεν είναι φανερό αν σ’ αυτούς 
συμπεριλαμβάνει τους ανθενωτικούς όλους, δηλαδή καταχθόνιους και με-

Μομφεράτου, Αθήναι 1888, του ιδίου, Ριζοσπάστες και βελτιώσεις εν Επτανήσω, τύποις 
«Η Κεφαλληνία», 1889, Ηλ. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμεικτα, τ. Α΄, 1960, Γεωργ. 
Βε ρυκίου, Απομνημονεύματα περί της πρώην Ιονίου Πολιτείας, Κεφαλληνία, Τύποις 
«Προ όδου», 1870, Σπυρ. Γ. Μαλάκη, «Κεφαλλήνες ξυλουργοί», Απομνημονεύματα (Ο 
ρι ζο σπα στισμός εν Κεφαλληνία επί Αγγλικής Κατοχής, 1814-1864), Ανδρ. Ιδρωμένου, 
Ο υπέρ της Εθν. Αποκαταστάσεως αγών των Επτανησίων, εν Κερκύρα 1889.
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ταρρυθμιστές ή μόνο τους πρώτους, και αριστερούς, που τους χωρίζει σε 
άκρα αριστερά ή ακραίους ριζοσπάστες και προφανώς και μετριοπαθή 
αριστερά και μέσους ή μετριοπαθείς ριζοσπάστες, στους οποίους τοποθε-
τεί φανερά και τον εαυτό του. Ανήκε λοιπόν στην μετριοπαθή αριστερά ή 
στους μέσους ή μετριοπαθείς ριζοσπάστες (Βιογ., τ. Α΄, σ. 36). «Ναι, 
Κύ ριοι, άπαντες καθό γνήσια τέκνα των πατέρων μας, ενώ εντός του περι-
βόλου τούτου εχωριζόμεθα εις μέσην και άκραν αριστεράν, εις δεξιάν και 
αριστεράν, εις συμπολιτευομένους και αντιπολιτευομένους, αι διαιρέσεις 
αύται εξέλιπον και άπαντες [...] Ελληνικώς και αδελφικώς ηνώθημεν [...] 
αλλά και επισήμως υπέρ της Εθνικής αποκαταστάσεως εξεφράσθημεν» 
(λόγος του Βαλαωρίτη στη Βουλή, Βιογραφ., τ. Α΄, σ. 36). Γεφυρώνοντας 
ο Βαλαωρίτης το χάσμα μεταξύ των αντιπροσώπων της Επτανήσου το 
1857 στον εθνικό ενθουσιασμό του λησμονεί, ή δε λαβαίνει υπ’ όψη ότι 
ανάμεσα στους ριζοσπάστες ήταν κι εκείνοι που πρώτοι είχαν σηκώσει τη 
σημαία της Ενώσεως και γι’ αυτό είχαν λειώσει στα ξερονήσια και σα-
πίσει στις φυλακές και οικονομικώς καταστραφεί και οι οικογέ νειές τους 
επένοντο και ότι οι ανθενωτικοί ή καταχθόνιοι ήταν περισσότερο υπεύ-
θυνοι από τον Ουάρδο για τις συμφορές αυτές των συμπατριωτών του.

Οι «ακραίοι ριζοσπάστες», όπως τους λέει, δηλαδή οι γύρω από τον 
Κ. Λομβάρδο ενωτικοί, δεν είχαν εμπιστοσύνη στο Βαλαωρίτη, προφανώς 
εξ αιτίας της θέσεως που έπαιρνε στο Κοινοβούλιο ο συντηρητικός πατέ-
ρας του, Ιωάννης, Γερουσιαστής και ανθενωτικός, και ο πρωτοξάδερφός 
του, Σπυρίδ. Βαλαωρίτης, συντηρητικός Γερουσιαστής και ανθενωτικός 
επίσης. Γράφει και ο βιογράφος του ποιητή γιος του, Ιωάννης: «οι δε 
ριζοσπάσται, άλλοι μεν εξ ειλικρινούς δυσπιστίας, άλλοι δε εξ ετέρων 
λόγων ήρξαντο στήνοντες αυτώ παγίδας εν τη Βουλή» (Βιογ., Α΄, σ. 34).

Αλλά και ο Αριστ. Βαλαωρίτης δε συμπαθούσε για καιρό τους «άκρους 
ριζοσπάστες ή ακροαριστερά», με την οποία και διαπληκτιζόταν. Είμα-
στε στις 14/26 Ιανουαρίου 1859. Αιφνιδιαστικά ο βουλευτής Κερκύρας 
Δάνδολος μόλις είχε συνέλθει η νέα Βουλή και χωρίς προσυνεννόηση με 
κανένα υπέβαλε πρόταση για ένωση της Επτανήσου και για σύνταξη σχε-
τικής αναφοράς στη Βασίλισσα της Αγγλίας. Οι ριζοσπάστες με το Λομ-
βάρδο ανησύχησαν από την απροσδόκητη πρόταση, γιατί υποπτεύθηκαν 
παγίδα της Προστασίας. Τέλος εκλέχτηκε μια επιτροπή ενδεκαμελής για 
να συντάξη την αναφορά και υποβάλη στη Βουλή το σχέδιο της διακηρύ-
ξεως του αιτήματος της Βουλής και κατόπιν το σχέδιο της αναφοράς στη 
βασίλισσα της Αγγλίας. Ο Βαλαωρίτης ήταν στην ενδεκαμελή επιτροπή. 
Όλα έγιναν μέσα σε αντεγκλήσεις. Ο Βαλαωρίτης έγραψε στη γυναίκα 
του: «Αρξαμένης της συζητήσεως, οι άκροι ριζοσπάσται ήρχισαν τους 
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συνήθεις φιλιππικούς, αλλ’ απωλέσας την υπομονήν εκ των ασκόπων συ-
ζητήσεων έλαβον τον λόγον και εζήτησα [...] να διαλυθή η συνεδρίασις, 
όπως η επιτροπή δυνηθή να εργασθή διά την σύνταξιν της αναφοράς» 
(Βιογρ., τ. Α΄, σ. 49). Σχετικά με τη συνεδρίαση της ενδεκαμελούς επι-
τροπής για τη σύνταξη της αναφοράς και την ανάγνωση της αναφοράς 
έπειτα στη Βουλή, ο Βαλαωρίτης γράφει στη γυναίκα του: «ένδεκα ήσαν 
τα μέλη της υπό της Βουλής εκλεχθείσης επιτροπής όπως συντάξη την 
αναφοράν [...] αλλά το έργον ανετέθη εις τον Παδοβάν, Μαρίνον και εμέ, 
όταν δε το αναγνώσης θα εννοήσης τις το συνέταξεν [...]. Την επομένην 
ημέραν το παρουσίασα εις την Βουλήν. Απίστευτον! Ουδείς ευρέθη [...] 
όστις να επικρίνη το έγγραφον αυτό. Η άκρα αριστερά βλέπουσα την ήτ-
ταν αυτής, ήρχισε να αντιδρά και μεταξύ αυτής και εμού ήρξατο αγών, εν 
ω ο Θεός ηυδόκησε να μοι δώση πλήρη την νίκην [...]» (Βιογ., τ. Α΄, σ. 52).

Όμως η δραστηριότητα του Βαλαωρίτη και ο φανερά ειλικρινής 
και άκαμπτος αγώνας του για την ένωση κατά την ΙΑ΄ Βουλή και η 
συνεργασία του με τους κορυφαίους ριζοσπάστες στα κομιτάτα απο-
κατέστησαν την εμπιστοσύνη των «άκρων ριζοσπαστών ή άκρων αρι-
στερών», όπως τους λέει, προς το πρόσωπό του (Βιογ., τ. Α΄, σ. 64-65) 
και ο Βαλαωρίτης φιλιώνεται και συνεργάζεται στενά με τον Παδοβά 
και το Λομβάρδο. Στη συνεδρίαση της 20/21 Απριλίου 1862 το σχέδιο 
απαντήσεως της Βουλής προς το διάγγελμα του Αρμοστή, που σύνταξε 
ο Βαλαωρίτης, υποστηρίχθηκε θερμά από το Λομβάρδο, που είπε να 
μην αλλάξη ούτε λέξη στο κείμενο (Βιογ., τ. Α΄, σ. 68). Τέλος, ο ριζο-
σπάστης Γεώργιος Βερύκιος γράφει: «[...] Διεξελθόντες δε και το υπό 
τούτου συνταχθέν διάγγελμα [...] εθαυμάσαμεν τον φιλόπατριν άνδρα 
εν μια σελίδι δυνηθέντα συλλήβδην υπογράψαι τας εν πολλοίς έτεσι 
δοκιμα σίας του λαού ων γέμει η ιστορία [...]» (Βιογ., τ. Α΄, σ. 72).

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ήταν παθιασμένος με την ένωση και υπέ-
φερε γι’ αυτήν βαθύτατα. Το γνωστό ποίημά του «Ο βράχος και το 
κύμα», που έγραψε όταν μαθεύτηκε η είδηση, στις 18 Μαρτίου 1863, 
ότι η Εφτάνησος παραχωρείται στην Ελλάδα, είναι ένας βαθύς στεναγ-
μός ανακουφίσεως.

Τέλος, στο τέλος μιας επιστολής του στον Κ. Λομβάρδο το 1865 
έγραψε: «Συγχαίρω σοι από καρδίας επί τη εκλογή σου. Αλλά θα σε 
συνέχαιρον πολύ περισσότερον, αν αντί των 129 ψήφων ήθελες λάβει 
μόνον των ομοφρόνων φίλων και αν εν τη προς την Βουλήν προσλαλιά 
σου δεν ήθελες λησμονήσει το αρχαίον ριζοσπαστικόν μας πρόγραμμα» 
(Βιογ., τ. Α΄, σ. 103). 

Στην Επτάνησο δε, δυο περίπου περιόδους τραντάχτηκε το φεου-
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δαρχικό οικοδόμημα: το 1797 με τον πηγαιμό των Γάλλων δημοκρα-
τικών στα νησιά και το 1848 σα συνέπεια αλυσιδωτής Ευρωπαϊκής 
επαναστάσεως της χρονιάς, που τις ιδέες της έκανε η ξενική κατοχή 
πολύ προσφορές στην Επτάνησο, όπου τις μετέφεραν προ πάντων οι 
Επτανησιώτες σπουδαστές στα Ιταλικά Πανεπιστήμια.

Αμέσως μετά την Ένωση, το 1866, παρουσιάζεται στη Λευκάδα μια 
ομάδα επιστημόνων και διανοουμένων αστών που φαίνεται ότι κατά 
κάποιο τρόπο εμφορούνταν από τις, ας πούμε, σοσιαλιστικές ιδέες της 
επο χής, και ήταν φορείς κάποιου διαφωτισμού. Ήταν αυτοί –τόσους ξαί-
ρω, μπορεί νάναι κι άλλοι– ο Ζαφείρης Ανδρ. Βρεττός, ο Πέτρος Πολίτης, 
ο Θεοδόσ. Αραβανής (ανιψιός του δεσπότη), ο Σπυρ. Καββαδάς, ο Κ. 
Φίλιππας, ο Ευάγγ. Ζαβερδινός, ο Αχιλ. Τάργας. Η ομάδα αυτή έκανε 
έναν πολιτικό Σύλλογο με το όνομα «Η Αδελφότης» κι άρχισε από το 
Φεβρουάριο του 1866 να βγάνη μια πολύ ωραία εφημερίδα με τον τίτλο 
Λευκάς. Συχνά τα άρθρα της είναι γραμμένα σε μια εξαίσια δημοτική. Το 
αντίστοιχο στο πεζό της ποιητικής δημοτικής του Βαλαωρίτη. Η ομάδα 
αυτή των διανοουμένων έβγαλε, όπως γράφει, την εφημερίδα για να βο-
ηθήση «εις την πολιτικήν ανάπλασιν και πρόοδον του λαού». Ένας λόγος 
που μας θυμίζει πολύ τη διακήρυξη των πρώτων «ριζοσπαστών». Στη 
συνέχεια θα παρουσιάσωμε τις θέσεις της εφημερίδας σχετικά μ’ αυτή 
την πολιτική ανάπλαση του λαού, όπως δημοσιεύονται στο υπ’ αριθμ. 
3/3.3.1866 φύλλο της Λευκάδος. Αλλά πριν προχωρήσωμε, πρέπει να 
υπογραμμίσωμε ότι η εφημερίδα γίνεται και όργανο του ποιητή, ότι θέλει 
να ξεσηκώση τη Λευκάδα για να σπεύση σ’ ενίσχυση της επαναστάσεως, 
το 1866, της Κρήτης. Το φύλλο αριθμ. 19 της 22.8.1866 της εφημερίδος 
είναι κάλεσμα του ποιητή προς τον αρχιεπίσκοπο Λευκάδος να ηγηθή 
της κινήσεως για συγκέντρωση βοήθειας προ της μαχόμενης Κρήτης. Ότι 
δε η εφημερίδα και οι άνθρωποί της συνδέονται φιλικώτατα με την οι-
κογένεια Βαλαωρίτη το δείχνουν και άλλες ειδήσεις της, που αναφέρο-
νται στην οικογένεια και η υποστήριξη που η εφημερίδα στο υπ’ αριθμ. 
4/16.3.1866 φύλλο της παρέχει ακόμα και στο Σπυρίδ. Βαλαωρίτη, που 
δέχτηκε δικαιολογημένα, αλλά για εσφαλμένη περίπτωση, επίθεση εφη-
μερίδων της Ζακύνθου, όταν διωρίστηκε το 1866 υπουργός Εξωτερικών.

Οι αρχόντοι ξεσηκώθηκαν και προσπάθησαν να διαλύσουν το Σύλ-
λογο κι ένας σφοδρός αγώνας με φυλλάδια άρχισε γύρω απ’ αυτό το 
θέμα που προσωρινά έληξε με παρέμβαση του Ύπουργείου Εσωτερικών 
υπέρ του Συλλόγου, που υποστήριζε στις δημοτικές εκλογές του 1866 
τη «λαϊκή παράταξη», της οποίας υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν 
οι μεγαλέμποροι της εποχής και πλοιοκτήτες, Γαβριήλ Ζούλας, Ιωάν. 
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Μιχ. Φίλιππας, Απόστολος Γεωργ. Μαχαιράς, Ζώης Γρηγ. Σταματόπου-
λος, Χρίστος Μανλάκης και Ανδρ. Γολέμης, υποψήφιος δε δήμαρχος ο 
φημισμένος Μπογδάνος. Οι αρχόντοι έλεγαν γι’ αυτούς «ότι βρωμούνε 
από σαρδέλες ακόμη και από καπνό φουρναρίσονε» ενώ ο λαός τους 
αρχόντους τους έλεγε «περούκα» και «περουτιώνους».

Από τα μέλη λοιπόν του πάρα πάνω Συλλόγου, οι Ευάγγ. Ζαβερδι-
νός, Αχιλ. Τάργας, Ζαφ. Βρεττός, ο Ανδρ. Βερύκιος, ο Αν. Λαβράνος, ο 
Σπύρ. Καββαδάς, ο Κ. Βρεττός με τον αδερφό του ποιητή Ξενοφώντα, 
πήγαν το Πάσχα του 1866 στη Μαδουρή και γιόρτασαν μαζί με τον 
ποιητή το Πάσχα. «Περιδιάβασαν μαζί του το νησί κι ακροάσθηκαν απο-
σπά σματα από τον “Αθανάσιον Διάκο” και στο τραπέζι έπειτα ο Κ. 
Βρετ τός προέπιε “υπέρ της ταχείας πραγματοποιήσεως της μεγάλης του 
Πανελληνίου Ιδέας και της Ευαγγελικής ισότητος και αδελφότητος εις 
άπασαν την Ελληνικήν φυλήν”». Σε τούτη την πληροφορία, αν μη τι άλλο, 
έχομε τον κύκλο των ανθρώπων που περιέβαλλε τον ποιητή στη Λευκά-
δα και ένδειξη για τις συζητήσεις της συντροφιάς. Κάποτε απ’ αυτούς 
τους πνευματικούς του ποιητή δορυφόρους έγραφαν και ποιηματάκια 
που τα δημοσίευαν σε μικρά φυλλάδια σε ντόπια τυπογραφεία. Από τις 
παλιές λοιπόν τουλάχιστον μνήμες και από συζητήσεις μέσα σε τούτο τον 
κύκλο των ανθρώπων κρατούν πιθανώς και οι ιδέες στο έργο του ποιητή, 
που δείχνουν, προ πάντων στην τελευταία περίοδο της ζωής του, όταν 
έγραφε το «Φωτεινό», τόση μεγάλη κατανόηση προς το λεγόμενο λαό, 
«π’ όσο βαθιά ρουχνίζει τόσο εύκολα μυγιάζεται κι ανεμοστροβιλίζει».3 
Κι επίσης ολοφάνερη συμπάθεια προς την απλή ζωή του Λευκαδίτη χω-
ρικού, αλλά και το φυσικό Λευκαδίτικο κόσμο μέσα στον οποίο ζει και 
κινείται ο ανδρωμένος ποιητής. Ένας κόσμος που τον μαγεύει: βουνά και 
λαγκαδιές, τα άγρια ρουπάκια των Σκάρων, αλλά και τα χαμολούλουδα, 
οι πετρίτες που φτερακώνουν στον αγέρα, αλλά και οι φτωχοί καλογιάν-
νοι, η θάλασσα, πότε ήμερη πότε άγρια, που όλα παίρνουν στα μάτια 
του ένα νόημα συμβολικό. Τον επηρεάζει προπάντων η ανυπότακτη και 
ταραγμένη και μαχόμενη φύση που τόσο ταιριάζει στη δική του ιδιοσυ-
γκρασία. Συμβολική σημασία έχουν γι’ αυτόν ακόμα και οι ανθρώπινοι 
τύποι της απλής ζωής της εξοχής, που μάχονται με τη γη και τη σκληρή 
δουλειά και μένουν αδικημένοι. Είναι κι αυτοί ήρωες.

Ο Βαλαωρίτης, περισσότερο κι από το Σικελιανό και πιο απλά, πα-
ρουσίασε στο έργο του αυτόν το Λευκαδίτικο χώρο, λόγο, ανθρώπους και 

3.  Αριστ. Βαλαωρίτη, Φωτεινός, στ. 192-193.
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τρόπο ζωής γι’ αυτό και ο Λευκαδίτης που πιάνει και διαβάζει τους κα-
λούς στίχους του, βλέπει εκεί κάτι από τον τόπο του κι από τον εαυτό του. 

Για τούτο και η Λευκάδα κρατεί ακόμα στο νου και την ψυχή της 
100 χρόνια τώρα ζωντανό το ποιητή, ενώ, όπως διαβάζομε, «κοντεύει 
αιώνας που ο Αριστ. Βαλαωρίτης θάβεται ολοένα και πιο βαθιά στη 
συνείδηση του Ελληνικού κοινού με τιμές “εθνικού ποιητή”».

Αλλά μη δεν κοντεύει να γίνη το ίδιο και με το Σικελιανό, που όπως 
φαίνεται, αν δεν τον νιαστή η Λευκάδα, θα ταφή κι αυτός, και μάλιστα 
χωρίς όποιες τιμές;



Εδώ τελειώνει το κείμενο της ομιλίας του, όπως αυτό εκφωνήθηκε τότε 
και το σημειώνει ο ίδιος ο ομιλητής. Όμως στο χειρόγραφο το θέμα συ-
νεχίζεται με το κείμενο που ακολουθεί. Πιθανόν ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
το περιόρισε για λόγους χρόνου. Στη συνέχεια παραθέτουμε και το 
πάρα κάτω σχετικό με τον Αρ. Βαλαωρίτη κείμενο.

Ο Βαλαωρίτης ήταν διχασμένη προσωπικότητα; Ήταν ένας φιλε-
λεύθερος ποιητής και ηγέτης και συγχρόνως ο άρχοντας, ο κατ’ εξοχήν 
άρχοντας –ο δυνατός– της Λευκάδος;

O Aριστ. Βαλαωρίτης, ο μαχητής ή ο μαχητικός, όπως ως τώρα τον εί-
δαμε, παρουσιάζεται από άλλες εκδηλώσεις του δεμένος και με το οικο-
γενειακό του περιβάλλον και την κοντινώτερη, την πατρογονική παράδο-
ση. Η οικογενειακή άνεση, η πολιτική δύναμη κι επιβολή δημιουργούσαν 
έναν Αριστοτέλη Βαλαωρίτη άρχοντα και η διακεκριμένη κοινωνική θέση 
με το βουλευτικό αξίωμα, διαμόρφωσαν ένα επίσημο: το γιο του Γερου-
σιαστή Ιωάννη Βαλαωρίτη, που κάθεται στη Βουλή επίσημα, όπως και 
στο γραφείο για να συντάξη τις επίσημες αναφορές σε επίσημες αρχές ή 
πρόσωπα, και γράφει μια γλώσσα άλλη από κείνη με την οποία μιλούσε 
στον κόσμο, η λευτερωμένη από όλες αυτές τις επιδράσεις μούσα του, 
γράφει στην καθαρεύουσα, την παραδεγμένη γλώσσα της επισημότητος, 
ενός κόσμου άλλου από τους απλούς ανθρώπους της πόλεως και της 
εξοχής της Λευκάδος, που δάνεισαν στη μούσα του τη λαϊκή γλώσσα.

Αυτός ο γλωσσικός διχασμός είναι πιθανώς μια ένδειξη ενός βαθύ-
τερου διχασμού της προσωπικότητος του Αριστ. Βαλαωρίτη, που πρέ-
πει νάχη κι άλλες εκδηλώσεις καθώς από το πολύπλευρο οικογενειακό 
του δεδομένο ενισχύεται και η υπερηφάνεια και η κάποτε ή συχνά εγω-
ιστική του συμπεριφορά και το παράτολμο άλλες φορές θάρρος του.

Αυτός ο πρώτος άρχοντας και δυνατός του τόπου με απλωμένες σχέ-
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σεις στενού συνδέσμου με όλο το χώρο της τότε Ελλάδος αλλά και μέρους 
της Ευρώπης, ο ακουσμένος τόσο, και με τη θυελλώδη προσωπικότητα, 
είχε μια ιδιαίτερη τάση να κατεβαίνη κοντά στους λαϊκούς ανθρώπους. 
Όχι σαν ψυχοθηρευτής αλλά από μια διάθεση να συναναστραφή μ’ αυ-
τούς τους ανθρώπους, να ζήση λίγες ή πολλές ώρες της ζωής του. Θαρ-
ρείς και κάποια μεγάλη φλέβα τον έδενε και τον τραβούσε κοντά στους 
απλούς ανθρώπους. Αν κανένας τους ήταν γερό παλληκάρι ήθελε να δο-
κιμάζη τη δύναμή του μαζί του. Ήθελε ν’ ακούη τη γλώσσα του λαού της 
Λευκάδος, τα παραμύθια και τα δημοτικά τραγούδια και τα μοιρολόγια. 
Αυτά καταλάβαινε και αναγάλλιαζε. Κι ο λαός της Λευκάδος, που έβλε-
πε πως καταδέχονταν αυτός ο άρχοντας, ο πρώτος άρχοντας του τόπου, 
να συνομιλή μαζί του τη γλώσσα του –οι άλλοι αρχόντοι προτιμούσαν 
την ιταλική. Την Ελληνική μιλούσαν μόνο με τους υπηρέτες και τις υπη-
ρέτριές τους–, που έβλεπε την αντρειοσύνη του και την αυτοπεποίθησή 
του και τη λεβεντιά του και την όλη παράσταση και άκουγε το βαρύ του 
λόγο, που του έδινε το αίσθημα της ασφάλειας, όσο κι όταν ήταν κάτω 
από τις προστατευτικές φτερούγες του, και το φόβο, όταν δεν ήταν, 
ενθουσιαζόταν με τον «αφέντη» και τον έκαμε ίνδαλμα. Αυτά ο «αφέ-
ντης» ήταν ο Πρώτος που με τα ποιήματά του κατέβασε το λόγο και την 
ομορφιά της τέχνης στον απλό λαό της Λευκάδος σε όλη την έκταση του 
νησιού. Ήταν κατά ένα τρόπο ο Όμηρος γι’ αυτόν το λαό: Αλφαβητάρι 
ιστορίας ήταν για τους Λευκαδίτες τα ποιήματά του, μέσα στα οποία 
ζωντάνευαν όλα εκείνα τα πρόσωπα, που γι’ αυτά αόριστα ή σχολαστικά 
είχαν ακούσει από τους παλιότερους ή και στα μικροσκολεία του χωριού 
τους. Πόση ήταν η επίδραση των ποιημάτων το δείχνει η περίπτωση 
του άτυχου Θανάση Βάγια, που έμεινε το ζωντανό κακό φάντασμα ενός 
άθλιου προδότη, γιατί έτσι τον έκαμε ο Βαλαωρίτης μ’ ένα ποίημα κι 
ούτε θα γλυτώση, όσο κι αν φώναζε η ιστορία, πως αυτό είναι ψέμα και 
πως ο Βάγιας δεν ήταν προδότης. Ο Βαλαωρίτης έσφαλε. Μ’ ένα σφάλ-
μα ο ποιητής έκαμε όσα με την αλήθεια δε μπορεί να κάμη ο ιστορικός.

Ο Αριστ. Βαλαωρίτης ήταν αγωνιστής της ενώσεως πριν ακόμα μπη 
στη Βουλή της Επτανήσου. Και όταν μπήκε εκεί άστραψε και βρόντησε 
και σίγουρα αναστάτωσε ή και τρόμαξε τους μάλλον ήμερους εκείνους 
αντιπροσώπους της Επτανήσου και άφησε έκπληκτους τους μαχητικούς 
και ασυμβίβαστους της ομάδας του Λομβάρδου. Γιατί ο Βαλαωρίτης και 
τον αγώνα τον ένιωθε και το εξεδήλωνε σαν μια μάχη εκ του συστάδην 
με το σπαθί. Γι’ αυτό απέναντι στην Προστασία και τους ανθρώπους 
της στέκεται αγέρωχος και προκλητικός, σχεδόν αγροίκος κάποτε. Όχι 
μπροστά στα παρακατιανά οργανέττα της «Προστασίας» αλλά μπροστά 
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στον εκπρόσωπο της «Προστασίας», δηλαδή τους Αρμοστές, την «Προ-
στασία» δηλαδή την ίδια, που τη θεωρεί εχθρό αφίλιωτο των Επτανη-
σίων, και φυσικά δικό του. Το 1854, πριν ανακατευτή στην πολιτική και 
σχεδόν μόνο 30 χρονών, μετά τη μάχη του Πέτα βρέθηκαν έγγραφά του 
που έδειχναν πως ήταν σε συνεννόηση με τους αρχηγούς της Επαναστά-
σεως στην Ήπειρο. Τα έγγραφα έφτασαν στα χέρια του φοβερού εκείνου 
Αρμοστή Ουάρδου, που έξω φρενών έφτασε στη Λευκάδα, και κάλεσε 
απάνω στο πλοίο τον ποιητή, για να τον κατηγορήση ως ένοχο εσχάτης 
προδοσίας καθώς με τις πράξεις του παρέβαινε τις διαταγές της Κυ-
βερνήσεως και ενεργούσε ενάντια στην πολιτική της «Ανάσσης». Και ο 
ποιητής είναι γνωστό τι απάντησε ιταμώτατα: «Συγγνώμην υψηλότατε, 
λησμονείτε ότι εγώ δεν είμαι Άγγλος αλλ’ Έλλην και επομένως η αντίθε-
τος ενέργειά μου θα απέβαινε έγκλημα εσχάτης προδοσίας! Έχετε άλλο 
τι να μοι ανακοινώσητε, υψηλότατε;», και του γύρισε την πλάτη, για να 
φύγη έπειτα εξόριστος στην Ενετία ένα χρόνο (Βιογρ., Α΄, σ. 28).

Το 1859 συναντιέται στη Λευκάδα ιδιαίτερα με τον Γλάδστωνα. Συ-
ζητεί μαζί του για ποίηση. Μόλις όμως ο Γλάδστων άρχισε να του μι λεί 
για το σκοπό της αποστολής του, ο Βαλαωρίτης τον παρατάει από τομα 
σύξυλο, ανοίγει την πόρτα και καλεί μέσα και τους άλλους Λευ καδίτες 
πολιτικούς αντιπροσώπους του νησιού. Ο Βαλαωρίτης είχε συνείδηση, 
ότι η συμπεριφορά του ήταν αγενής. Γράφει: «ο κύριος Γλάδστων προ-
φανώς δεν ευχαριστήθη εκ της αγροίκου ταύτης συμπεριφοράς μου, και 
της φωνής και του προσώπου του η αιφνιδία αλλοίωσις μ’ έπειθαν περί 
τούτου» (Βιογρ., Α΄, σ. 43).

Το 1857 ο αρμοστής «εξεμάνη» για τους λόγους που ακούστηκαν στη 
Βουλή εναντίον της «Προστασίας», «θεωρήσας τας (εις) την συνεδρίασιν 
εκείνης συζητήσεις ως επαναστατικάς και ως αποτελούσας αποδοκιμα-
σίαν της πολιτικής του». Ο θυμωμένος Αρμοστής εξ αιτίας του Αριστ. 
Βαλαωρίτη δεν έκαμε υπουργό το φίλο της «Προστασίας» Σπυρ. Βαλα-
ωρίτη. «Μόλις έμαθε τούτο ο οξύχολος βουλευτής», γράφει ο βιογράφος 
του, «ζητεί ακρόασιν παρά του Αρμοστού, όστις τω απαντά, ότι ήτο λίαν 
ενασχολημένος. Αλλ’ ο Αριστ. Βαλαωρίτης επιμένει και γίνεται δεκτός». 
Γράφει τώρα ο Αριστοτέλης στη γυναίκα του: «Με εδέχθη όρθιος, αλλ’ 
εγώ μη προσέχων εις τούτο κάθημαι πρώτος. Ούτως ηναγκάσθη ταυτό να 
πράξη και ούτος. Ησθανόμην έξαψιν και η καρδία μου έπαλλεν. Φαίνε-
ται απίστευτον, αλλά δεν δύναμαι να συλλάβω την ιδέαν, ότι πρόσωπόν 
τι, μόνον και μόνον διότι αντιπρόσωπος της Ανάσσης ή και βασιλεύς, θα 
μοι επιβληθή. Ξεύρεις πως ήρχισα την ομιλίαν; Άκουσον τας πρώτας λέ-
ξεις: “Ατενίσατέ με κατά πρόσωπον, εξοχώτατε, όπως εγώ σας ατενίζω, 
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και όταν επαρκώς το πράξετε, θα σας ερωτήσω, εάν μεταξύ των προσώ-
πων, άτινα σας περιστοιχίζουσιν, υπάρχει τις, όστις να έχη το μέτωπον 
καθαρώτερον και μάλλον υπερήφανον του ιδικού μου. Δεν ήλθον, όπως 
εκλιπαρήσω παρ’ Ύμών χάριτας και αξιώματα. Ήλθον διά να σας είπω, 
ότι διά της συμπεριφοράς Ύμών προς τον εξάδερφόν μου προσβάλλετε 
εμέ, εν τη ιδιότητί μου ως βουλευτού, εγώ δε δεν είμαι ειθισμένος να 
δέχωμε προσβολάς από κανένα [...] απευθυνόμενος προς τον Ύμέτερον 
Γενικόν Εισαγγελέα θα σας ζητήσω να δικαιολογηθήτε διά την συμπε-
ριφοράν σας [...]”». Και ο Αρμοστής «ηναγκάσθη να ζητήση συγγνώμην 
παρά του βουλευτού, να τον διαβεβαιώση περί της εκτιμήσεώς του και 
να ομολογήση ότι έσφαλε πράξας ό,τι έπραξε» (Βιογρ., Α΄, σ. 38-39).

Αμέσως μετά την ανακήρυξη της ενώσεως κι ενώ ανατινάσσονταν 
από τους Άγγλους τα τείχη των φρουρίων της Κέρκυρας, ο Βαλαωρίτης 
συναντάει στο δρόμο τον Αρμοστή, που τον χαιρετάει. Ο Βαλαωρίτης 
του γύρισε τις πλάτες (Βιογρ., Α΄, σ. 86).

Ασφαλώς τα περιστατικά αυτά δεν εξαντλούν το θέμα αλλά είναι 
αρκετά νομίζω για να μας κάμουν να σκεφτούμε ότι το ζήτημα ή το 
θέμα υπάρχει και μπορεί να συζητηθή. Στην περίπτωση όμως της τρα-
χύτατης διαμαρτυρίας του προς το αρμοστή Στορξ, είναι νομίζω, προ-
φανές ότι ο ποιητής ενεργεί με το πνεύμα του προσβλημένου άρχοντα.

Ο Στορξ δεν έκαμε Γερουσιαστή το Σπύρ. Βαλαωρίτη, που διωριζό-
ταν πάντοτε ως τώρα Γερουσιαστής, θυμωμένος προφανώς με τον Αριστ. 
Βαλαωρίτη και τη θέση που αυτός έπαιρνε στη Βουλή. Αλλά ο Αριστ. 
Βαλαωρίτης δε μπορεί να μην ήξαιρε ή να μην καταλάβαινε ότι τα αι-
σθήματα του Αρμοστή δεν ήταν φιλικά προς το πρόσωπό του. Δε θα το 
μάθαινε αυτό τώρα πρώτη φορά. Έπειτα ο Αριστ. Βαλαωρίτης και ο 
εξάδερφός του Σπυρ. Βαλαωρίτης, αφού και στην πολιτική τοποθέτηση 
κρατούσαν τις δυο άκρες, είναι φυσικό να αντιλογούσαν και να ψυχραί-
νονταν. Οπωσδήποτε θα ήταν απαράδεκτο να σκεφτούμε ότι ο Αριστο-
τέλης δεν ήθελε να τραβήξη και το Σπύρο στην παράταξη των ενωτικών 
ή αντιπολιτευομένων τον αρμοστή. Και τούτη ήταν μια περίσταση για να 
είναι ο Σπύρος πικραμένος με τον Αρμοστή και για τον Αριστοτέλη ευ-
κολώτερο να επιχειρήση να φέρη το Σπύρο στην παράταξή του. Αντί γι’ 
αυτό, είδαμε, ότι ο Αριστοτέλης ρίχθηκε του Αρμοστή. Ένιωσε την πράξη 
του Αρμοστή σαν προσβολή –νομίζω πως κάθε άλλη εξήγηση θα ήταν χω-
ρίς έρεισμα– όχι του πρώτου, αλλά του Βαλαωριτέικου. Κι αυτό ο ποι-
ητής δεν το ανέχεται. Όλα κι όλα, αλλά το Βαλαωριτέικο Βαλαωριτέικο.

Όταν το 1869 μετά τη διάλυση της κυβερνήσεως Ζαΐμη κιντύνευε να 
μη βγη στις νέες εκλογές ο Σπυρ. Βαλαωρίτης, καθώς είχε ισχυρό αντί-
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παλο ένα ηθικό και σπουδαίο νέο πρόσωπο το γιατρό Μάρκο Καλκάνη, 
ο Αριστοτέλης αυτόκλητος ανέβηκε στην Καρυά –τις άλλες ενέργειές του 
για την επιτυχία του ξαδέρφου του τις υποθέτομε, αλλά τις αγνοούμε–, 
όπου ο ίδιος ήταν σαν πολιτικός ιδιαίτερα ισχυρός, και αυτόκλητος και 
χωρίς να είναι αντιπρόσωπος μπήκε στην αίθουσα της εκλογής και –το 
φανταζόμαστε– επιβλητικός και αγέρωχος, κέρβερος της οικογενειακής 
τιμής πήγε και στάθηκε πάνω από την κάλπη του ξάδερφού του. Ο Σπύ-
ρος πήρε τους ψήφους που του χρειαζότανε –υπερτέρησε του Καλκάνη 
250 ψήφους– και βγήκε βουλευτής για να γίνη Ύπουργός, κ.λ.π. Ο Καλ-
κάνης υπέβαλε ένσταση, η Βουλή συνήλθε, καταπέλτης για το σκάνδαλο 
της εκλογής αυτής ο ακάματος Λομβάρδος. Είπαμε σκάνδαλο. Τα άλλα 
που έγιναν και καταγγέλλονται επώνυμα και επίσημα, αλλά δεν ήταν και 
χειροπιαστά τ’ αφήνομε. Αλλά η κάλπη του Καλκάνη ήταν μικρότερη από 
τις άλλες κι όταν ο αντιπρόσωπος του Καλκάνη κατάγγειλε το πράγμα 
και η κάλπη ελέχθηκε, βρέθηκε, πως εσωτερικά ήταν έτσι διαρρυθμισμένη 
ώστε όλοι οι ψήφοι να πηγαίνουν στο όχι. Η ένσταση του Καλκάνη απορ-
ρίφθηκε, ο Σπυρ. Βαλαωρίτης βγήκε βουλευτής με διαφορά 250 ψήφων 
κι έγινε και Ύπουργός, όπως ήταν και πριν που έριξε την Κυβέρνηση. Το 
τελευταίο αναπόδεικτο, αλλά αυτή την εξήγηση έδωκαν στην πτώση του 
Ύπουργείου του Ζαΐμη, που έπεσε ενώ είχε την πλειοψηφία της Βουλής.

Προθέτομε τώρα ότι, όταν ο Αριστ. Βαλαωρίτης γράφει ωρισμένα έγ-
γραφα επίσημα, διατηρεί σ’ αυτά κάτι περισσότερο από την επιβαλλό-
μενη ίσως επισημότητα, που δε συμβιβάζεται με τον Αριστ. Βαλαωρίτη 
των ιταμών ή αγέρωχων απαντήσεων. Στην αναφορά π.χ. της Επτανη-
σιακής Βουλής στην Βασίλισσα της Μ. Βρεττανίας, την οποία έγραψε ο 
ίδιος, διαβάζομε: «Και ο εξοχώτατος έκτακτος αρμοστής, ον η Ύμετέρα 
Μεγαλειότης ηυδόκησεν ίνα αποστείλη εις Επτάνησον». Πάρα κάτω: 
«[...] η Ιόνιος Βουλή τας παραστάσεις ταύτας, ικετεύει την Ύμετέραν 
Μεγαλειότητα, όπως ευδοκήση ίνα διακοινώση εις τας λοιπάς της Ευ-
ρώπης Μεγάλας Δυνάμεις». Ακόμη: «Οι Αντιπρόσωποι του Ιονίου λαού 
ευελπίζονται ότι η θεία χάρις [...] εμπνεύσει και πάλιν την Ύμετέραν 
Μεγαλειότητα, ίνα τη Κραταιά Αυτής αρωγή τύχη ο λαός ούτος της 
εθνικής αυτού αποκαταστάσεως». Εν συνεχεία γίνεται λόγος για δε-
σμούς «πηγάζοντες εκ βαθυτάτης ευγνωμοσύνης» (Βιογρ., Α΄, σ. 51)· 
χωρίς άλλο, αυτά είναι που έκαναν τον αγέρωχο Λομβάρδο και την 
«άκραν αριστεράν» να διαφωνήση, να μην υπογράψη την αναφορά και 
να παρουσιάση άλλη. Και δεν έχει σημασία ότι η πλειοψηφία προτίμη-
σε τη γραμμένη από το Βαλαωρίτη (Βιογρ., Α΄, σ. 52).

Και είναι να σημειωθή το πολύ σχετικό, ότι ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 
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γράφοντας για το ζήτημα αυτό σημείωσε: «Ο Γλάδστων, όστις δεν ανέμενε 
να αναγνώση έγγραφον τόσον καλώς και σοβαρώς συντεταγμένον, μαθών 
ότι εγώ το συνέταξα, μοι διεμήνυσε διά του Βράιλα την έκφρασιν της εκτι-
μήσεώς του». Είναι προφανές ότι το Βαλαωρίτη ευχαρίστησε η έκφραση της 
εκτιμήσεως του Γλάδστων για το «τόσον καλώς και σοβαρώς συντεταγμέ-
νον» έγγραφο, που ήταν πιθανώς τέτοιο για όσα ή και για όσα σημειώσαμε 
πάρα πάνω, που δεν παρουσιάζουν αξίωση του Επτανησιακού λαού να τον 
αφήσουν να ενωθή με τον κορμό του εθνικού Ελληνικού χώρου, αλλά παρά-
κλησις, πολύ ικετευτικά υποβαλλομένη. Είναι να σημειωθή ότι ο ορμητικός 
Α. Βαλαωρίτης αιτεί την Ένωση και ανάλογα γράφει, οι ριζοσπάστες του 
Λομβάρδου αξίωναν την Ένωση και ανάλογα ήθελαν να γράφωνται οι σχε-
τικές αναφορές και τα ψηφίσματα. Και το γραμμένο από το Βαλαωρίτη 
ψήφισμα της Ενώσεως για τους ίδιους σχεδόν λόγους με δυσκολία υπέγρα-
ψε και ο Λομβάρδος. Έγραφε ο Βαλαωρίτης στη γυναίκα του: «ήτο η ενδε-
κάτη της εσπέρας, ο δε Λομβάρδος ισχυρίσθη, ότι ήτο αδιάθετος και ότι ήτο 
ηναγκασμένος να αποχωρήση. Ετόνισα ότι ήτο απλή πρόφασις, όπως απο-
φύγη την συζήτησιν επί της απαντήσεως, γνωρίζων, ότι εγώ εν αυτή είχον 
περιλάβει παράγραφον εκδηλούντα την ευγνωμοσύνην μας προς την προ-
στάτιδα “Άνασσαν”». Και συνεχίζει ο Βαλαωρίτης: «επέμεινα μετά πολλής 
θερμότητος και κατέδειξα, ότι, εάν το ψήφισμα υπεβάλετο μεμονωμένον 
άνευ της απαντήσεως, τούτο ήθελε δικαίως χαρακτηρισθή ως προσβολή 
κατά του αγγλικού στέμματος. Ύπεστηρίχθην υπό των Κερκυραίων και των 
Κεφαλλήνων και ούτως ο Λομβάρδος απομείνας μόνον μετά των περί αυ-
τών ηναγκάσθη να υποχωρήση» (Βιογρ., Α΄, σ. 79).. Πιθανώς ο Βαλαωρίτης 
είχε δίκιο. Αλλά τούτος ο Βαλαωρίτης που γράφει «καλώς και σοβαρώς» 
είναι άλλος από κείνον που πάρα πάνω έδινε τις αγέρωχες απαντήσεις.

Διχασμένο το Βαλαωρίτη μπορούμε ίσως να δούμε και στην αρχή του 
«Φωτεινού», όπου στην εντολή του προς το Μήτρο ο Φωτεινός (ο ίδιος 
ο Βαλαωρίτης) δεν είναι και τόσο ή καθόλου αγέρωχος, όπως με πρώτη 
ματιά φαίνεται κι όπως είναι πάρα κάτω.

Θα το καταλάβωμε καλύτερα, αν κάμωμε τους δίστιχους πεζό το 
λό γο «Μήτρο πάρε ένα σβώλο και διώξε εκείνα τα σκυλιά που χαλούν 
το φύτρο μου».4 Τώρα είναι, νομίζω, πολύ φανερό ότι ο Φωτεινός δε ζη τεί 
από το Μήτρο να χτυπήση τα σκυλιά παρά να τα διώξη από το σπαρτό, 
«διώξε» του λέει κι όχι βάρει ή χτύπα ή κάτι παρόμοιο. Την άποψη 
ενισχύει και η λέξη «σβώλος», που δε σημαίνει ποτέ πέτρα, αλλά ένα 

4.  Αυτό που εντυπωσιάζει είναι το ημιστίχιο που ξεπετιέται απότομα και ο ποιητικός 
ρυθμός μαζί που εντείνει τεχνητά και εξωτερικά το λόγο κι όχι ο ίδιος ο λόγος.
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κομμάτι χώμα του ωργωμένου ή σπαρμένου χωραφιού, που δεν μπορεί 
να τραυματίση και μάλιστα άμα ριχτή μακρυά και με σφεντόνα, αλλά 
μπορεί να διώχνη. Ο όλος λόγος δεν παρουσιάζει το Φωτεινό οργισμένο 
και να γυρεύη εκδίκηση. Έτσι και τα παράπονα του Φωτεινού που ακο-
λουθούν μετά τους δύο πρώτους στίχους, δε φαίνονται και τόσο δικαιο-
λογημένα ψυχολογικά. Δε μπορούν να εξαρτηθούν από τους προηγού-
μενους στίχους και ν’ αποτελούν συνέχειά τους. Δικαιολογούνται μόνο 
από την πάρα κάτω συνέχεια του λόγου. Αλλ’ αυτό είναι άλλο θέμα.

Αν ο Μήτρος εκτελούσε κατά γράμμα την εντολή και κατάφερνε 
μ’ ένα ή και περισσότερους σβώλους να διώξη τα σκυλιά, όλα ίσως θα 
τελείωναν καλά. Το θυμό του Φωτεινού δεν άναψαν τα σκυλιά που χα-
λούσαν το φύτρο, αλλά η άρνηση του Μήτρου από δειλία να εκτελέση 
την εντολή του πατέρα του. Η έλλειψη παλληκαριάς που βλέπει στο γιο 
του. Το φιλότιμο, ο εγωισμός, πως ο γιος του Φωτεινού είναι δειλός, 
αυτό εξερέθισε το Φωτεινό, που την προσωπικότητά του κατά κάποιο 
τρόπο παρουσιάζει και η προσωπική αντωνυμία «μου», που έντονα 
προβάλλεται από τη θέση της μέσα στο στίχο.

Ο Φωτεινός κι ο Μήτρος αποτελούν μια οικογένεια, ζουν μαζί, μαζί 
εργάζονται και κοπιάζουν, από τούτο το σιτάρι που μαζί τό ’σπειραν 
θα φάνε και οι δυο, κι ο Φωτεινός είναι γέρος κι ο γιος παλληκάρι. Ο 
φύτρος και το χωράφι ανήκει και στους δυο. Για τούτο και περιμένομε 
αντί του «μου» «μας» (μας χαλούν το φύτρο). Το «μου» θα ήταν δικαι-
ολογημένο, αν ο Φωτεινός μάλωνε με το Μήτρο εξ αρχής και τον έδιω χνε 
από το χωράφι «του», «φύγε μη μου χαλάς το φύτρο», ή αν αυτό λεγό-
ταν πάρα κάτω, όταν ο Φωτεινός θυμώνει αλήθεια με το Μήτρο. Όμως 
το «μου» αυτό εδώ είναι το ψυχολογικό, αλλιώς αδικαιολόγητο, που 
καλύπτει του Φωτεινού την ψυχολογία: ενός Φωτεινού γαιοκτήμονα. Κι 
ένας νοικοκύρης ή ειρηνικός άρχοντας δε θέλει φασαρίες και επανα-
στατικά ξεσπάσματα: έτσι διατάζει: «διώξε Μήτρο τα σκυλιά». Όταν 
όμως οργίζεται πάρα κάτω ο νοικοκύρης ή άρχοντας, γίνεται αντάρτης. 
Στο πεζοδρόμιο απείλησε να κατεβή και ο Βαλαωρίτης, κι αγέρωχα 
αντίκρυσε τους αντιπρόσωπους της ξένης κατοχής του νησιού.

Στο βάθος ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης πρέπει να είναι ένα ηφαίστειο. 
Η υψηλή κοινωνική του θέση και η φρόνηση και η λογική σκεπάζουν τη 
φωτιά που βαθιά κοχλάζει, μα που όταν ο θυμός φυσήση, ξεπετιέται.

Επέμεινα για να υποστηρίξω έναν ψυχικό διχασμό στον ποιητή. 
Αλλά δεν θα επιμείνω πως έχω δίκιο, αν σ’ άλλους αυτό φανή με ό,τι 
είπα αναπόδεικτο. 
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Συνέντευξη για το θέατρο στη Λευκάδα1

Δευτέρα 5-4-82. Ώρα 19.05 Θεατρικές μνήμες.
Θεατρικές Ιστορίες από αφηγήσεις πρωτοπόρων όπως τις έζησαν στις 

σκηνές των θεάτρων μας.
Θέμα: Στα θέατρα της Λευκάδας και στη θεατρική της παράδοση 

από τον περασμένο αιώνα κάνει αφιέρωμα ο Αρτέμης Μάτσας με ομι-
λητές το λαογράφο και ιστορικό κ. Π. Ροντογιάννη και την κ. Ζέττα 
Βλά χου. Μιλάνε επίσης ο Ντίνος Καρύδης και ο ιδρυτής της Επτανησια-
κής Σκηνής Ηλίας Κακλαμάνης. Ακούγεται ο βαρύτονος Γιάννης Αγγε-
λό πουλος και λευκαδίτικη μουσική σε αυθεντική καταγραφή από το 
Νέ στορα Μάτσα.

Κείμενα – παρουσίαση – επιμέλεια: Αρτέμης Μάτσας.



Ερώτηση 1η: Είναι γνωστό ότι στα Επτάνησα υπήρχε από παλιότερα κι 
ως τα νεώτερα χρόνια ενδιαφέρον για το θέατρο. Στη Λευκάδα 
υπήρχε επίσης αυτό το ενδιαφέρον και θεατρική κίνηση;

Aπάντηση: Yπήρχε πράγματι ενδιαφέρον, αλλ’ αυτό, όσο ξαίρομε, 
από την περίοδο της αγγλ. Προστασίας και δώθε. Εξ άλλου το 
ενδιαφέρον αυτό μέχρι περίπου το 1870 δε φαίνεται ν’ απλω-
νόταν ευρύτερα από τον κοινωνικό κύκλο 60-70 οικογενειών 
αρ χόντων και ευκατάστατων αστών. Αργότερα όμως από το 
1870, αυτό το ενδιαφέρον το είχαν και το έδειχναν όλο και πε-
ρισ σότεροι άνθρωποι.

Ερώτηση 2α: Είπατε ότι κάπου γύρω από το 1870 και δώθε ο κύκλος 
των ανθρώπων που ενδιαφερόταν για το θέατρο διευρύνθηκε. 
Πώς συνέβηκε αυτό και πώς εκδηλώθηκε;

1.  [Σημείωση του επιμελητή της έκδοσης: Είναι άγνωστο σε ποιον δόθηκε η συνέ-
ντευξη, αν δημοσιεύτηκε και πότε. Ίσως μπορούμε να τη συνδέσουμε με την εκπομπή 
Θεατρικές μνήμες, στην οποία ο Π. Γ. Ροντογιάννης ήταν ομιλητής. Από μια φωτοτυπία 
ενός ραδιοπρογράμματος (της εβδομάδας 3-9 Απριλίου 1982, σ. 60) που βρέθηκε στο 
αρχείο του, με φωτογραφία στην οποία εικονίζεται, ανάμεσα σε άλλους, ο Π. Γ. Ροντο-
γιάννης και ο δημιουργός της εκπομπής, παραθέτουμε το σχετικό κείμενο εδώ.]
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Απάντηση: Αυτή την περίοδο είχαμε σε όλο το νησί επέκταση της 
αμπελοκαλλιέργειας, μεγάλη παραγωγή κρασιού και υψηλή τιμή 
του προϊόντος. Αυτό έκαμε οι πλούσιοι εμπορευόμενοι της πόλε-
ως να γίνουν πλουσιώτεροι, να παρουσιαστούν νέοι εμπορευόμε-
νοι και να δυναμώση η αστική τάξη της πόλεως. Αυτό δεν είναι 
άσχετο και με άλλα γεγονότα, αλλά και με την κατασκευή κοντά 
σ’ αυτή τη χρονολογία ενός αξιόλογου για την εποχή Δημοτικού 
Θεάτρου, που μπορούσε να εξυπηρετή 300 άτομα. Κι αφού το 
θέατρο αυτό ήταν του Δήμου πολύς κόσμος το καταλάβαινε για 
δικό του, καθώς μάλιστα και περισσότεροι παρά πρωτύτερα είχαν 
και την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθούν παραστάσεις.

Ερώτηση 3η: Ποια είναι η πρώτη πληροφορία που έχομε για θέατρο 
στη Λευκάδα;

Απάντηση: Το 1819 το καλοκαίρι πήγε στη Λευκάδα ένας Ιταλός θεα-
τρώνης και συνεννοήθηκε με διακεκριμένους ντόπιους για την 
εμφάνιση ενός μικρού θιάσου σε μια σειρά παραστάσεων. Το 
περιστατικό έχει ενδιαφέρον και γιατί είναι πρώτη φορά που βλέ-
πομε να γίνεται λόγος για θέατρο και γιατί μαθαίνομε αρκετά 
πράγματα σχετικά μ’ αυτό: και 1: ότι το 1819 όχι μόνο θέατρο 
δεν υπήρχε στη Λευκάδα, αλλά ούτε καν μια μεγάλη αίθουσα για 
μια κάπως πολυπρόσωπη συγκέντρωση, 2: οι ντόπιοι δέχτηκαν 
πρόταση για την κατασκευή από τον Ιταλό ενός πρόχειρου ξύλι-
νου θεάτρου που θα είχε πάγκους και δυο ξεχωριστά καθίσματα 
για τον Άγγλο διοικητή (Τοποτηρητή) και τον Έλληνα Έπαρχο, 
3: ότι λίγοι ηθοποιοί, 3 όλοι κι όλοι, θα ήταν τα βασικά στελέχη 
του θιάσου, τα υπόλοιπα πρόσωπα στα έργα θα αναπλήρωναν 
ντόπιοι ερασιτέχνες, 4: ότι οι βασικοί μουσικοί για μια απαραί-
τητη ορχήστρα θα ερχόταν από την Κέρκυρα και ότι Λευκαδίτες 
ερασιτέχνες του βιολιού θα συμπλήρωναν τα κενά, και 5: ότι τα 
εισιτήρια προπληρωνόταν για όλο το μήνα: «abonné», όπως το 
έλε γαν. Αυτά που αναφέρθηκαν γινόταν κατόπιν και με όλους 
τους ιταλικούς θιάσους ως το τέλος του αιώνα.

Ερώτηση 4η: Eίχαμε λοιπόν το 1819 την πρώτη στον τόπο θεατρική 
εκδήλωση;

Απάντηση: Όχι. Έμειναν μόνο οι συνεννοήσεις. Γιατί η κατάσταση της 
χρονιάς αυτής με την εξέγερση των χωρικών και ίσως και λόγοι 
οικονομικοί δεν επέτρεψαν, όσο ξαίρομε, να εμφανισθή αυτός ο 
θίασος, κι έτσι το θέατρο στη Λευκάδα εγκαινιάσθηκε 13 χρόνια 
αργότερα μ’ ένα εργάκι γραμμένο από ντόπιους νέους και παιγ-
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μένο από τους ίδιους. Αυτό επαναλήφθηκε και την άλλη χρονιά, 
1833, με άλλο έργο.

Ερώτηση 5η: Τι ξέρομε γι’ αυτές τις θεατρικές εκδηλώσεις;
Απάντηση: Το 1832 είχε πάει «Aρμοστής» (Άγγλος διοικητής) Επτανή-

σου στην Κέρκυρα ο Νούγεντ και με την ευκαιρία έγινε προς τιμή 
του στην πόλη της Λευκάδος μια γιορτή με μια μελοδραματική 
παράσταση: το εργάκι –έμμετρο– και κατά μίμηση άλλου παλι-
ότερου γραμμένου στην ιταλική, έγραψαν δυο 17χρονοι νέοι: ο 
Σπυρ. Ζαμπέλιος και ο Ιωάννης Μαρίνος (όχι ο γνωστός πολιτικός 
της Λευκάδος). Την επομένη χρονιά πάλι, που ο ίδιος Άγγλος Αρ-
μοστής πήγε στη Λευκάδα, έγινε νέα γιορτή και παίχτηκε νέο ερ-
γάκι των ίδιων και από τους ίδιους με τίτλο «Ο Δαφνοστέφανος». 
Tότε μάλιστα θεωρήθηκε και διαφημίστηκε ως πολύ σπουδαίο, 
ότι σε ρόλους κοριτσιών του έργου εμφανίστηκαν δυο δεσποινί-
δες της καλής κοινωνικής τάξεως, Σταύρου και Καμπατσίνη (όχι 
Λευκαδίτικες οικογένειες). Αυτές οι παραστασούλες δείχνουν, βέ-
βαια, ότι μικροεκδηλώσεις εορταστικές, πιθανώτατα σε στενούς 
οικογενειακούς κύκλους γινόταν ήδη στη Λευκάδα, και δεν ήταν 
άγνωστες οι θεατρικές παραστάσεις και η συγγραφή θεατρικών 
έργων. Ήδη ο Ιωάν. Ζαμπέλιος είχε γράψει την τραγωδία του 
«Τιμολέων» που παίχτηκε το 1818 στο Βουκουρέστι. Μέχρι το 
1832 όμως δεν είδαμε να γίνη καμμιά άλλη θεατρική εκδήλωση.

Ερώτηση 6η: Όπως φαίνεται λοιπόν, ως το 1833 δεν είχαμε συχνές θε-
ατρικές παρουσιάσεις.

Απάντηση: Όλες οι καλλιτεχνικές προσπάθειες στη Λευκάδα σκόντα-
φταν στο Οικονομικό. Το 1864, παραμονές της Ενώσεως, με το 
κλείσιμο για λόγους οικονομικούς και της Φιλαρμονικής εται ρείας 
δεν είχε απομείνει στη Λευκάδα κανένα πνευματικό ίδρυμα εκτός 
από τα Σχολεία. Όμως η διάθεση για την πνευματική κίνηση 
υπήρχε και θα εξακολουθήση να υπάρχη και για το θέατρο. Και 
σημειώνομε, ότι όλες οι ως τότε αλλά και κατοπινές ενέργειες για 
την παρουσίαση θεατρικών έργων γίνονται μέσω ομίλων ή συλλό-
γων, που συσταινόταν από ενθουσιασμό για το θέατρο. Και οι 
σύλλογοι αυτοί δεν απέβλεπαν τόσο στη μετάκληση ξένων θιάσων 
και παραστάσεις από ξένους, όσο στο να διδάξουν νέους του 
τόπου μαθήματα σχετικά με το θέατρο: Φιλολογία, Ιστορία, Μυ-
θολογία και ακόμα υποκριτική, γιατί αυτοί οι νέοι προβλέπονταν 
και για ηθοποιοί, όπως και για συγγραφείς των έργων που θα 
παρασταινόταν. Και ενθαρρυνόταν οι νέοι να γράψουν έργα θεα-
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τρικά και να μεταφράζουν ξένα στην «καθομιλουμένη γλώσσα». 
Και φαίνεται ότι γράφηκαν τέτοια έργα, μερικά από τα οποία 
και παραστάθηκαν. Η γνώση μας όμως γι’ αυτά και για τους 
συγγραφείς τους είναι λειψές. Κι όμως αυτά προ πάντων είναι ή 
μπορούν να ονομαστούν Λευκαδίτικο Θέατρο. Είμαστε ανάμεσα 
στο 1830-1880.

Ερώτηση 7η: Έχομε λοιπόν Λευκαδίτες θεατρικούς συγγραφείς;
Aπάντηση: Έχομε κι από την παλιότερη περίοδο αλλά και νεώτερους 

και για ν’ αρχίσω από τους νεώτερους ένας και μεγάλος είναι ο 
Σικελιανός κι ένας γνωστός είναι ο Νίκος Κατηφόρης. Από τους 
παλιούς θυμίζω τον Ιωάννη Ζαμπέλιο και σημειώνω τον Άγγελο 
Καλκάνη, το Σπυρίδ. Καββαδά, και τον Κων/νο Μικρώνη. Δυστυ-
χώς του τελευταίου δεν εκδόθηκε κανένα έργο, μολονότι πολλά 
παίχτηκαν και επαινέθηκαν τότε, κι έτσι μας είναι άγνωστα τα 
έργα του και όσον αφορά τα θέματά τους και την ποιότητά τους. 
Για το συγγραφέα ξαίρω πως ήταν δικαστικός υπάλληλος και 
συμβολαιογράφος.

Ερώτηση 8η: Και για τους ομίλους που τόσο ενδιαφερόταν για το θέα-
τρο, τι πληροφορίες υπάρχουν;

Απάντηση: Ξαίρομε τους τίτλους που είχαν και κάποιων το καταστατι-
κό. Σημειώνομε την «Ακαδημία Φιλογραμμάτων» που οργάνωσε τις 
παραστάσεις του 1832 και 1833. Το 1855 τη «Θεατρική Εται ρεία». 
Το 1856 τη «Φιλοδραματική Εταιρεία». Tο 1860 το «Δρα ματικόν 
Γυμνάσιον». Στα κατοπινά χρόνια τον «Όμιλο Ερασιτεχνών του 
Θεάτρου» 1910-17, τον «Όμιλο Ερασιτεχνών Λευκαδίων Νέων» 
το 1928. Τον «Ορφέα» το 1937. 

Ερώτηση 9η: Ξένοι θίασοι λοιπόν, δεν εμφανιζόταν στη Λευκάδα;
Aπάντηση: Ξένοι θίασοι συχνότερα εμφανιζόταν μετά την Ένωση. Ξέ-

νος θίασος, και εννοούμε ιταλικός, συμπληρωμένος πιθανώς και με 
στοιχεία από την Κέρκυρα και την ίδια τη Λευκάδα πριν από την 
ένωση εμφανίστηκε ίσως μόνον το 1855, αλλά δεν έχομε συγκε-
κριμένες πληροφορίες. Η παλιότερη όμως που ξαίρω μαρτυρημένη 
εμφάνιση ιταλικού θιάσου έγινε το 1876 στο θεατράκι «Σαπφώ» 
τις 30 Δεκεμβρίου, με το έργο του Αλεξ. Δουμά πατέρα Κόμης 
Μοντεχρίστος «εις εποχάς 2 και πράξεις 5». Oι επισκέψεις Ιτα-
λικών και έπειτα Ελληνικών θεατρικών συγκροτημάτων πρέπει να 
έγιναν πυκνότερες μετά το 1880 και την ίδρυση του Δημοτικού 
Θεάτρου, πιθανώς κοντά στη χρονολογία που αναφέραμε. Τώρα 
Ιταλικοί μελοδραματικοί προπάντων θίασοι ενισχυμένοι και από 
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Κερκυραίους μουσικούς και Λευκαδίτες ερασιτέχνες έδιναν πολ-
λές παραστάσεις με Nόρμα και Μποέμ, Καβαλλερία Ρουστικάνα, 
Ναμπούκο, Οθέλλο, Παλιάτσους, Τόσκα, Κουρέα της Σεβίλλης, 
Αΐντα κ.ά. Είναι πιθανώτατο όμως ότι τα μελοδράματα παρουσια-
ζόταν με περικοπές. Μετά το 1900 οι ξένοι μελοδραματικοί θίασοι 
έρχονται σπάνια, όπως το 1905. Έχει ήδη αρχίσει η καλλιτεχνική 
επαφή με την Αθήνα. Ο Λεκατσάς παρουσίασε Έμπορο της Βενε-
τίας στο Δημοτικό Θέατρο, η Ελένη Κοτοπούλη κι ο άνδρας της τις 
Δύο ορφανές. Από το 1910 παίζουν και ντόπιοι ερασιτέχνες Κυρά 
Φροσύνη, Διάκο, τη Χριστίνα του Ζαμπελίου, τη Γαλάτεια του Βα-
σιλειάδη, Γκόλφω κ.ά. Το 1914 ο θίασος Ρέντζου έπαιξε στο Δημο-
τικό Θέατρο τα δράματα Δόξα και δάκρυα και τις Δύο ορφανές.

Ερώτηση 10η: Κύριε Ροντογιάννη, μιλήσατε για Δημοτικό Θέατρο. Μπο-
ρείτε να μας δώσετε πληροφορίες γι’ αυτό και γενικά για τα θέα-
τρα της Λευκάδος;

Απάντηση: Το ζήτημα έχει ενδιαφέρον. Όπως είπαμε το 1819 όχι μόνο 
θέατρο δεν υπήρχε στην πόλη της Λευκάδος, αλλά ούτε μια κά-
ποια μεγάλη αίθουσα και έγινε λόγος από Ιταλό θεατρώνη για 
κατασκευή από τον ίδιο ενός πρόχειρου ξύλινου θεάτρου. Το 
1828-1830 οικοδομήθηκαν τα δύο γειτονικά αντισεισμικά οικήμα-
τα του παλιού τώρα Γυμνασίου Λευκάδος και του Διοικητηρίου. 
Αυτό που τώρα στεγάζει το διοικητήριο είχε γίνει για Γυμνάσιο και 
σ’ αυτό για να ευκολυνθούν συγκεντρώσεις κατά τις εορτές έγινε 
μια αίθουσα μεγάλη. Αυτή που τώρα συνεδριάζει το δικαστήριο. 
Σ’ αυτήν έγιναν οι παραστάσεις που είπαμε το 1832 και 1833, 
και ασφαλώς και οι σχολικές γιορτές ως το 1835, που η Δικαιοσύ-
νη, διά της βίας και χωρίς ειδοποίηση εκπαραθύρωσε την Εκπαί-
δευση, και το οίκημα έμεινε έκτοτε δικαστήριο. Την αίθουσα των 
συνεδριάσεων του δικαστηρίου χρησιμοποίησαν για παραστάσεις 
Ιταλών αοιδών οι Άγγλοι το 1849. Αν χρησιμοποιήθηκε και πριν 
και μετά για άλλες θεατρικές εκδηλώσεις, δεν προκύπτει. Για 
τις σχολικές εκδηλώσεις πιθανώτατα χρησιμοποιούνταν πλέον το 
οίκημα –άγνωστο ποιο– στο οποίο μετά το 1835 στεγάστηκε το 
Γυμνάσιο. Ως το 1855 εκτός από την αίθουσα δικαστηρίου άλλη 
μεγάλη αίθουσα δεν υπάρχει στη Λευκάδα. Το 1855 ο Φίλιππος 
Δάστου, νομίζω γιος ενός Άγγλου στρατιωτικού γιατρού, που 
έμενε στη Λευκάδα, έστησε το πρώτο θεατράκι της πόλεως στο 
οποίο δόθηκε το όνομα «Σαπφώ». Ήταν 80 περίπου μέτρα δεξιά 
όπως μπαίνομε από την παραλία του κεντρικού δρόμου της πόλεως. 
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Περίπου, όπου ο θερινός τώρα κινηματογράφος «Απόλλων». Tο 
οικοδόμημα ήταν μικρό, είχε όμως πλατεία, που τα μπροστινά 
της καθίσματα λογαριαζόταν Α΄ θέση και τα πιο πίσω Β΄ θέση και 
γύρω, λίγο ψηλώτερα, θεωρεία για τους επισημότερους.

Μ’ αυτό το θέατρο βολεύτηκε η Λευκάδα τουλάχιστο ως το 
1876. Κοντά σ’ αυτή τη χρονολογία κατασκεύασε η Δημαρχία 
Λευκάδος το «Δημοτικό Θέατρο». Είχα την πληροφορία ότι συ-
νεργάστηκαν στη δουλειά αυτή οι εργολάβοι αδελφοί Σπύρος 
και Διονύσιος Γλένης με το παρατσούκλι Πριτσλήδες. Αυτοί που 
πιθανότατα είχαν φέρει στη Λευκάδα και τα σχέδια των πρώ-
των νεοκλασικών τέμπλων των ναών, τα οποία κατασκεύαζαν 
οι Προσαλέντηδες και ο Ιωάννης Γαζής. Οι ίδιοι διόρθωσαν το 
θέατρο το 1894-95 και το διαρρύθμισαν πάλι το 1903.

Πού ήταν. Πώς ήταν: Είχε καθίσματα πλατείας, γύρω σε ψη-
λό  τε ρο επίπεδο σειρά θεωρείων και από πάνω εξώστη. Η σκηνή 
και τα καμαρίνια των ηθοποιών ήταν δυτικά. Οι θέσεις του ήταν 
300. Τα εμπρόσθια καθίσματα της πλατείας ήταν Α΄ θέση, τα 
πίσω καθίσματα Β΄ θέση. 

Πόσο διατηρήθηκε: Οι τελευταίες παραστάσεις σ’ αυτό δόθη-
καν το 1818-19. Κατεδάφισθη το 1924.

Πριν ακόμη εγκαταλειφθή το δημοτικό ως ακατάλληλο, χρη-
σιμοποιούνταν ως αίθουσα παραστάσεων, θεατρικού και μελο-
δράματος η αίθουσα της Φιλαρμονικής στη διασταύρωση δυτικής 
γωνίας της πλατείας και του κεντρικού δρόμου. Τα σκηνικά είχε 
ζωγραφίσει ως προσφορά στη Φιλαρμονική ο γνωστός ζωγρά-
φος Νικ. Ασπρογέρακας. Εδώ το 1917 ο Ροζάιρου με ντόπιους 
ερασιτέχνες, κι ανάμεσά τους τον Καρούσο Τζαβαλά, έπαιξε τη 
Μάνα του Δροσίνη και το 1920 ο θίασος Βενιέρη, Ιωαννίδου, 
Χέλμη, Ραφτοπούλου έπαιξε Αθλίους, Σατανά, Γκόλφω, Αγαπη-
τικό της Βοσκοπούλας κι έκαμε αποχαιρετιστήρια παράσταση 
με τη επιθεώρηση Παναθήναια.

Το 1920 ο έμπορος Ευστ. Τζεβελέκης οικοδόμησε συνέχεια του 
σπιτιού του, που είναι το πρώτο αριστερά του κεντρικού δρό-
μου καθώς μπαίνομε από την παραλία, και στη θέση παλιάς 
απο θήκης των Σταματόπουλων διώροφο οίκημα, που νοίκιασε 
αμέσως η Φιλαρμονική και επίπλωσε τον απάνω όροφό του με 
βαθειά βελούδινα καθίσματα. Μια σκηνή του μετέβαλε σε αίθου-
σα θεάτρου που τα σκηνικά του έφκιασε ο μεγάλος Παναγιώτης 
Αραβαντινός. Αυτή η αίθουσα διέθετε 250 καθίσματα και χρησι-
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μοποιήθηκε ως το 1931 ως αίθουσα θεάτρου πρόζας, μελοδρά-
ματος, διαλέξεων και χορών. Εδώ το 1920 ο θίασος Ροξάν έπαι-
ξε τον Άγνωστο.

Χρησιμοποιήθηκαν όμως για παραστάσεις και υπαίθριοι χώροι, 
όπως ο Ανθώνας ή η Πλατεία Βαλαωρίτη, η Πλατεία Ζαμπελίου, 
η Πλατεία Παραλίας και χώροι ανοιχτοί κοντά στο σημερινό θερι-
νό κινηματογράφο «Απόλλων». Αξιομνημόνευτος ιδιαίτερα αυτός 
ο τελευταίος χώρος, γιατί εδώ το 1927 ο Βεάκης, ο Ροξάν και ο 
Καρούσος έπαιξαν «Οιδίποδα Τύραννο», και το 1928 ο Αγγελό-
πουλος με τον Δελένδα και το Μουλά τραγούδησαν «Ριγολέττο».

Η αίθουσα «Απόλλων». Το 1927 ο έμπορος Διονύσιος Σκλη-
ρός οικοδόμησε δίπλα στο σπίτι του στην οδό Αγίας Παρασκευής 
την αίθουσα του κινηματοθεάτρου «Απόλλων», που με τροπο-
ποιήσεις νεώτερα έγινε μια επαρκής και κομψή αίθουσα κινημα-
τογράφου και θεάτρου με 350 θέσεις. Σ’ αυτή την αίθουσα κοντά 
σε πολλούς άλλους το 1932-1933 ο Ραμασώφ (;) και η γυναίκα 
του άφησαν ωραίες μουσικές αναμνήσεις στους Λευκαδίτες.

Λίγο κατόπιν το 1930 ο Βαγγέλης Γιαννουλάτος μεταποίησε 
σε μεγάλη αίθουσα σινεμά αποθήκη της εταιρίας Τζεβελέκη-Αρτα-
βάνη και κατόπιν οικοδόμησε στην ίδια θέση το σημερινό κινημα-
τογράφο «Πάνθεον» που διαθέτει 450 θέσεις. Η αίθουσα χρησι-
μοποιείται και για θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις και χορούς.

Εδώ τον Αύγουστο του 1981 ο θίασος του Εθνικού Θεάτρου 
με την Άννα Συνοδινού και τον Αλέξη Μινωτή παρουσίασε για 
πρώτη φορά σε μια παράσταση συγκλονιστική τη «Σίβυλλα» 
του Σικελιανού.

Από τούτη την αίθουσα πέρασαν μερικοί από τους καλύτε-
ρους θιάσους της Ελλάδος.

Το 1955 ο Καρούσος με το θίασό του.
Το 1956 ο Σωκράτης Καραντινός.
Το 1957 η Βίλμα Κύρου.
Το 1958 ο θίασος Μυράτ.
Το 1959 η Σμαρούλα Γιούλη. 
Το 1960 ο Παπαγιαννόπουλος.
Το 1961 ο Γεώργιος Ολύμπιος.
Το 1964 ο θίασος Χατζίσκου-Νικηφοράκη.
Είναι για να προστεθή ακόμα πως το καλοκαίρι του 1974 στο 

μεγάλο χώρο του Κάστρου της Αγίας Μαύρας ο Μάνος Κατρά-
κης παρουσίασε το «Διγενή Aκρίτα» του Σικελιανού. Κι ακόμα 
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ότι μετά το 1900 και συνέχεια και στα χωριά τοπικοί σύλλογοι ή 
ζωντανοί και δραστήριοι νέοι έπαιξαν αρκετές φορές τα γνωστά 
έργα του λαϊκού θεάτρου. Πρέπει να σημειωθή ο Πανταζής Κο-
ντομίχης με το βιβλίο του «Νεοελληνικό θέατρο στη Λευκάδα», 
ο Αντώνης Φίλιππας με τις σημειώσεις κι άλλοι παλιοί και νέοι με 
τις αναμνήσεις τους έδωκαν τις πιο πολλές από τις πληροφορίες 
που ακούσαμε για το θέατρο στη Λευκάδα.

Ερώτηση 11η: Θα ήταν ίσως ενδιαφέρον, αν είχαμε τίποτα πληροφορίες 
για την τιμή των εισιτηρίων κατά την παλιότερη θεατρική περίοδο;

Aπάντηση: Τα εισιτήρια ήταν παλαιότερα νομίζω μόνο διαρκείας. Τα 
λέμε «abonné» (συνδρομές). Ο ενδιαφερόμενος πλήρωνε υποχρε-
ωτικά είτε συνολικά είτε σε δυο ή ίσως και περισσότερες δόσεις 
εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις, ένα είδος «καρνέ», όπως 
λένε αργότερα.

Το 1819 ο θιασάρχης Ραφαήλ Κόλλι είχε θέσει ως όρο για να 
παρουσιάση θίασο στη Λευκάδα να του εξασφαλιστούν 60 εισιτή-
ρια των 3 ταλλήρων για τις παραστάσεις ενός μηνός, που θα ήταν 
8, επειδή τα τάλληρα είναι ισπανικά δίστηλα και ισοδυναμούν 
αργότερα με 5,80 ελλην. δραχμές· έρχεται το εισιτήριο για κάθε 
παράσταση περίπου 2,20 ελληνικές δραχμές.

Το 1856 η τιμή θέσεως θεωρείου ήταν 16/100 –προφανώς του 
ισπανικού τάλληρου– ήτοι 16 οβολοί= 9 δεκάρες, της πλατείας 
10/100 ήτοι 10 οβολοί= περίπου 6 δεκάρες, και της β΄ θέσεως 
8/100 ήτοι 8 οβολοί= 4,5 δεκάρες (ο οβολός είχε 5,80 λεπτά ελ-
λην. δραχμής και το ισπανικό τάλληρο 100 οβολούς με 5,80 λε-
πτά τον οβολό= δραχ. 5,80).

Το 1897 υπήρχαν εισιτήρια και για όλη τη διάρκεια των παρα-
στάσεων του μελοδράματος –δεν ορίζεται η διάρκειά τους–, που 
στοίχιζαν 40 δραχμές και εισιτήρια για μόνο μία παράσταση, των 
οποίων όμως η τιμή δεν ορίζεται. Ξεχωριστά από τα abonné οι ει-
σπράξεις, της 5ης Φεβρουαρίου ήταν δραχ. 14,50, της 6ης δραχ. 
30,50, της 8ης ήταν δραχ. 5,20. Η εσπερίδα του βαρύτονου –στις 
τιμητικές δεν ίσχυαν τα abonné– έδωκα δραχ. 136.

Το 1905 τα abonné για 10 παραστάσεις του μελοδράματος 
ήταν δραχ. 15. Συνεπώς 1,50 τη βραδιά. Τα abonné ήταν βέβαια 
Α΄ θέσεως.

Το 1912 το εισιτήριο εσπερίδας υπέρ της Φιλαρμονικής ήταν 
δραχ. 3.
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Επικήδειος λόγος που εκφώνησε ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
για τον φιλόλογο Ιωάννη Κ. Σταματέλο, γενικό επιθεωρητή 

Μέσης Εκπαιδεύσεως, κατά την νεκρώσιμη ακολουθία 
του εκλιπόντος στους Τσουκαλάδες Λευκάδος, 5.4.1987

Είσαι ο τελευταίος δάσκαλός μου στην απάνω γη και αποχαιρετώντας 
σε σήμερα αποχαιρετάω μιαν εποχή, ένα κόσμο που έφυγε με τα όνει-
ρα των νέων και τις ελπίδες τους. Έναν κόσμο ταραγμένο και ανάστα-
το, βαρύ και δύσκολο. Σ’ αυτόν τον κόσμο μέσα σε είδα ν’ αντιμετω-
πίζης το χρόνο και τις φορτούνες νικηφόρα 94 χρόνια ευθυτενής και 
ωραίος, ευγενής και γενναίος ως την τελευταία σου πνοή. Όλη ετούτη 
η φοβερή διαδρομή γίνεται μια ιστορία ενός αιώνα. Η ιστορία της ζωής 
σου ενδιαφέρουσα και υποδειγματική. Κόμπο-κόμπο τα περιστατικά 
τη συναρμολογούνε. Γενικά να πω ανέβασες την παιδεία στο χώρο της 
δραστηριότητάς σου σ’ ένα υψηλό και ιδανικό επίπεδο, τη φόρτωσες 
ιδανικά κι ευγενικές ιδέες. Αλλά σημάδεψε τη ζωή σου σπάνια και 
πλατειά κοινωνική δραστηριότητα και μαζύ ευσυνειδησία και δίκαιη 
συμπεριφορά. Μαχητικός στη θέση που έκρινες σωστή να τοποθετής 
τον εαυτό σου, με κατανόηση και των άλλων που είχαν την άλλη θέση. 
Πώς να μη σου θυμηθώ όταν σε μια εποχή και ώρα που η λογική είχε 
εγκαταλείψει τον άνθρωπο που πάσκιζε να κρύψη κάπου το κεφάλι 
του, εσύ παρουσιάστηκες σ’ ένα φοβερό στρατοδικείο να συμπαραστα-
θής σ’ ένα που ήταν να πεθάνη κι όταν ρωτήθηκες αν είναι εν ενεργεία 
υπάλληλος, απάντησες «και βέβαια», αλλ’ αυτό δεν είχε σημασία. Ση-
μασία έχει η αλήθεια. Κι έσωσες έναν άνθρωπο. Και η αλήθεια κάπο-
τε έχει αλήθεια κάποια σημασία και συμπαραστάθηκες σε πολλούς. 
Η απίστευτη δραστηριότητά σου και το θάρρος σου ξεκινώντας από 
τα σχολικά θρανία ανέβαιναν ως τις κορφές που μάχεται η ζωή με 
το θάνατο. Σ’ όποιον σου ζήτησε συμπαράσταση ποτέ δεν είπες όχι. 
Γιος του παλιού δασκάλου Κων/νου Σταματέλου, γεννήθηκε το 1893. 
Έβγαλε στο χωριό το Δημοτικό Σχολείο και στην πόλη το Σχολαρχείο 
και το Γυμνάσιο το 1911 και το 1916 τη Φιλοσοφική Σχολή στην Αθήνα. 
Ύπηρέτησε καθηγητής στην Καρδίτσα και στη Μάνη και στη Βασιλική 
Λευκάδος και το 1923 καθηγητής στο Γυμνάσιο Λευκάδος. Το 1924 
φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία του Γληνού και το 1930 πήρε 

2. Parartima.indd   605 18/4/2021   1:10:31 μμ



606 Παράρτημα

με διαγωνισμό υποτροφία μετεκπαίδευσης στο Παρίσι για 3 χρόνια. 
Γυμνασιάρχης το 1932 υπηρέτησε στην Παραμυθία, το 1933 στην Κο-
ζάνη, το 1935 στη Σύρο και το 1939 στο Παλ. Φάληρο. Το 1940 Γεν. 
επιθεωρητής υπηρέτησε στο Βόλο, το 1941 στη Φλώρινα ως το 1950 
κι έπειτα ως το 1956 στον Πειραιά και τέλος στην Αθήνα ως το 1957. 
Διακρίθηκε παντού για την ευσυνειδησία και δίκαιη συμπεριφορά του. 
Είναι ο τελευταίος χωριανός μας που υπηρέτησε στο Στρατό της Μι-
κράς Ασίας από το 1919 ως τον Οκτώβριο του 1922. Δραστήριος γενικά 
δεν ξεχνούσε το χωριό του, που υπερβολικά αγαπούσε και που ήθελε 
την τελευταία του κατοικία. Δραστηριοποιήθηκε μετά το σεισμό του 
1948 για την επισκευή της εκκλησίας της Παναγίας στο χωριό, για το 
εκκλησάκι του Άι-Γιώργη, για το σχολείο, κι είναι του ενδιαφέροντός 
του έργο το Ηρώο πεσόντων. Η γη του χωριού μας ας τον δεχθή ελα-
φριά και η εκκλησία του Νεκροταφείου. 
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Επικήδειος λόγος που εκφώνησε ο Π. Γ. Ροντογιάννης 
για τον Στάθη Σάντα, καθηγητή Σωματικής Αγωγής, 3.4.1990

Φεύγει σήμερα κι ο Στάθης Σάντας. Θα λείψη ένας άνθρωπος και θα 
μείνη ένα κενό σε πολλών τη ζωή.

Ο Στάθης, γιος ιερέως, γεννήθηκε στο Πινακοχώρι της Λευκάδος το 
1908 από οικογένεια που έδωσε δυνατούς μαστόρους και πνευματι-
κούς ανθρώπους, που ακούονται και πέρα από τα σύνορά μας. Σταθ-
μός της φαμελιάς κι ο ίδιος.

Ο Στάθης «έβγαλε» το Δημοτικό Σχολείο στο μικρό χωριό του και 
στην πόλη της Λευκάδος το τριτάξιο «Ελληνικό Σχολείο» και το τετρα-
τάξιο έπειτα Γυμνάσιο το 1926. Κατόπιν σπούδασε στη Γυμναστική 
Ακαδημία της Αθήνας. Παντρεύτηκε την καθηγήτρια της Σωματικής 
αγωγής Καίτη Γεωργιάδη κι έχει μια κόρη επιστήμονα στη Σουηδία 
και δυο εγγόνια.

Δούλεψε χρόνια πολλά στο Γυμνάσιο Λευκάδος και περισσότερα σ’ 
άλλα Γυμνάσια. Όπου στάθηκε και δούλεψε, ο ενθουσιασμένος αυτός 
άνθρωπος έγραψε στον κύκλο της δουλειάς του ιστορία κι άφησε ανα-
μνήσεις ζεστές σε συναδέλφους και μαθητές. Δεν πέρασε ποτέ αδιά-
φορος. Ο Στάθης έζησε με συνέπεια: μεγάλο κατόρθωμα στη φορτούνα 
της ταραγμένης μας ζωής – και με θετική απόδοση. 

Το μυαλό του και χωρίς την πλατειά υποδομή μιας ανώτατης σπου-
δής δούλεψε με τάξη και με σύστημα, και πες ακαταπόνητα. Τα ενδια-
φέροντά του ήταν εντυπωσιακά στην ποικιλία τους. Κορφολογούσε ό,τι 
κατά την κρίση του είχε ενδιαφέρον και η δυνατή μνήμη του κρατούσε 
σωρευμένη την πείρα της ζωής: θησαύριζε κι αφήνει θησαυρό για τους κα-
τοπινούς τον καρπό της ασίγαστης δουλειάς του, της εργατικότητάς του.

Αλλά δεν ήταν μόνο ένας δραστήριος πνευματικός εργάτης, ήταν 
προ πάντων ηθικό πρόσωπο: είχε αρχές και σύμφωνα μ’ αυτές πορεύ-
τηκε αταλάντευτα σε κάθε καιρό και χρόνο. Στα νιάτα του σε κακές 
ώρες κιντύνεψε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ώριμη ηλικία του 
αγωνίστηκε και κιντύνεψε για την προσωπική του ελευθερία και της 
πατρίδας του, και στάθηκε ανάμεσα στους μπροστάρηδες. Στην κατι-
ούσα της ζωής στήθιαζε των δεινών τα κύματα σχεδόν με το χαμόγελο, 
και στάθηκε στα χρέη του ακλόνητος, ένας πραγματικός άντρας κι έφυ-
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γε γενναίος: με τους πρώτους στον ανήφορο και με τους τελευταίους 
στον κατήφορο.

Κι αλήθεια ο αγώνας του μέσα στη ζωή μας πάει στον κόσμο των 
γενναίων και τα βάσανα και οι ταλαιπωρίες του στην Παλαιά Διαθήκη.

Συνοπτικά, η δραστηριότητά του ήταν υπόδειγμα, ενώ η ψυχική 
αντοχή του πρέπει να σταθή παράδειγμα, η φιλική του συμπεριφορά 
μας πάει στο μύθο. Για τον εαυτό του τίποτα δεν ήθελε και τόσο που 
έφτανε στην αυταπάρνηση. Μοιραζόταν το ευχάριστο με όλους και στο 
δυσάρεστο είχε να πη τον παρήγορο κι ενθαρρυντικό λόγο του: «Ε! Τι 
να κάμωμε, θ’ αγωνιστούμε. Κι αυτό θα περάση».

Μα τούτο ήταν, Στάθη, εκείνο που δεν πέρασε.
Ένας τέτοιος άνθρωπος και βέβαια θα λείψη, και βέβαια καθένας 

που τον γνώρισε θα νιώθη γύρω και κοντά του το κενό, πως κάποιος 
λείπει. Και τούτο είναι σπουδαίο.

Στάθη, αγαπητέ φίλε και συνάδελφε, στάθηκες φυσιογνωμία αξιό-
λογη του τόπου μας και του καιρού μας. Δέξου γι’ αυτό, ψυχρός εσύ, 
θερμό τον αποχαιρετιστήριο ασπασμό μας και τις ευχαριστίες μας για 
το έργο σου, που ήταν καθαρό, τίμιο και κατά συνέπεια θετικό.

Πάνος Γ. Ροντογιάννης
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Άρθρο του Π. Γ. Ροντογιάννη για τον Γεράσιμο Γρηγόρη, 
με τίτλο «Αποχαιρετισμός στο Γεράσιμο Γρηγόρη» – «Ο Γε-
ράσιμος Γρηγόρης (βιογραφικά στοιχεία και το έργο του)»1

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΓΡΗΓΟΡΗ

Αγαπητέ Γεράσιμε,
Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών με βαρύ πένθος στην καρδιά σε 

συνόδεψε καθώς ξεκίνησες για το ταξίδι απ’ όπου δεν έχει γυρισμό. Μέ-
λος της Εταιρείας παρά πάνω από δέκα χρόνια κι άλλα τόσα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της πρόσφερες υπηρεσίες μοναδικές που σφρα-
γίζουν της Εταιρείας το έργο. Δυο λευκώματα, το ένα για το Βαλαωρίτη 
και το άλλο για το Σικελιανό, μπορούν να χαρακτηριστούν πνευματικά 
κατορθώματα και ως αντικείμενα αποκτήματα. Και δεν είναι να μη ση-
μειωθεί η δουλειά σου, που στο κρεβάτι πόνου έκανες για την έκδοση 
Σικελιανός, στα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η Εταιρεία σ’ απο-
χαιρέτησε, κι ο κόσμος της λογοτεχνίας, με δάκρυα πολλά, το ίδιο και η 
μικρή πατρίδα, με την οποία ήσουν τόσο δεμένος και που η νοσταλγία 
της διαποτίζει όλο το πνευματικό σου έργο· μια νοσταλγία-σπαραγμός, 
που την έκαμες υψηλή ποίηση με το ποίημά σου «Λευκάδα»: 

Τόση πολλή δεν ένιωσε, χαμίνι πεινασμένο,
λαχτάρα στου ψωμιού τη φρέσκια οσμή·
τόσο πολύ δε μέθυσα σε κόρφο αγαπημένο
όσο στη θύμησή σου τη σφοδρή.

Ήτανε τότε που στην ανεμοθύελλα της Κατοχής ανεμοσκορπισμένοι 
γυρίζαμε στις άγριες στράτες και συ έγραφες:

Μακριά σου αλήτης να πατώ μόνος στους άγριους δρόμους
με αμολυμένα τα μαλλιά στους ουρανούς.
Ζητάει το χέρι ν’ ακουμπάει σ’ αγαπημένους ώμους
για αγαπημένα γόνατα δίψασε ο νους. 

1.  [Μνήμη Γεράσιμου Γρηγόρη (20.10.1907– 9.6.1985) [φιλολόγου, ζωγράφου, και 
λογοτέχνη], Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα, Ιούνιος 1985, σ. 13-22.]
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Γέννημα και θρέμμα αγροτών, σου μίλησαν οι ταπεινοί δουλευτάδες 
της γης που γυρνούσαν στο χωριό τ’ απόβραδο φορτωμένοι μόχθο, όλης 
της γης οι δουλευτάδες, και τ’ άγριο ουρλιαχτό της στρίγγλας τραμου-
ντάνας, που φρούμαζε ανεβαίνοντας τη Γριά Λαγκάδα· κι ακούμπαες 
να ζεσταθής στο πατρικό το παραγώνι, που σούδινε τόση σιγουριά κι 
ελπίδα, ώστε να λες:

Κι αν ερημίτης ζυγιαστώ στον εγκρεμό σου απάνω
στα βράχια τ’ Αη-Λια,
ξέρω που τα κοράκια σου ψωμί, να μην πεθάνω,
θα μου φέρνουν στα ράμφη τους πιστά.

Και οι μνήμες αυτής της μικρής πατρίδας υπόκεινται σ’ όλο το έργο 
σου, και καθώς κι εσύ ετάνυσες γερά του τόξου τη χορδή και πάταες 
γερά στην αγάπη του ανθρώπου, έστειλες τη σαΐτα σου ψηλά να συνα-
ντήσει τον «Αλαφροΐσκιωτο», όταν είπες:

Πατρίδα μου που οι βράχοι σου τεντώνονται γδαρμένοι
σα γρόθοι σκεφτικοί 
πάνω απ’ τις αμπελόφυτες πλαγιές σου ανασκωμένοι
κι από την ιδρωφάγα πάνω γη.

Νυχτόημερα με περιχάει ο αγέρας σου, Λευκάδα, 
κι ας είμ’ εδώ· γιατί, 
όπου κι αν πάω κι αν μάχομαι, μαζί σου εσύ κι η Ελλάδα,
που λαχανιάζει μέσα μου, το ίδιο εσύ κι αυτή.

Και γιατί ξεκινάς την ιδέα από τη μικρή πατρίδα, απ’ του σπιτιού 
σου την αυλή στο Σπανοχώρι, από το μικρό και το ελάχιστο, το ατομι-
κό, και την κάνεις πανελλήνια, πανανθρώπινη.

Δε σούδινε μονάχα ζεστασιά και καταφύγιο τούτη η μικρή πατρίδα, 
άκουες εδώ και την αγνή χαρά της ζωής, και ίσως μονάχα εδώ στης 
πα τρικής σου γης τον άγιο τόπο: 

Νέοι και κορίτσια, της δουλειάς φτερά, και πάνε πέρα·
το κάρο ν’ ακλουθάει τραγουδιστά·
η δάφνη τρέμει, μουσικόν κόμπο τον κόμπο αέρα
κερνά κι ο τρελοκότσυφας σφυρά.

Βεργολυγάει τ’ ανάστημα των κοριτσιών στο θέρο
κι εγώ ως τσιγγάνος πια διαβατικός
την κάθιδρη όψη αντικρυστή στον ουρανό προσφέρω
να πιω από τσότρα ανάστροφη κρασί, ομορφιά και φως.
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Γεράσιμε, έφυγες, και δε θα λείψεις μόνο από την πνευματική ζωή 
της ιδιαίτερης πατρίδας σου, αλλά και του ευρύτερου ελληνικού πνευ-
ματικού χώρου. Το πνευματικό σου έργο έχει και ποικιλία και έκταση 
και ένταση και ενδιαφέρον. Τα πεζά σου κριθήκανε, ενθουσιάσανε και 
βραβευτήκανε.

Με την Επιστροφή στην ποίηση ακολούθησαν ρωμαλέοι στίχοι και 
η «Λευκάδα» σου, που θα διαβάζεται μαζί με τον «Αλαφροΐσκιωτο». 
Έχει και η δική σου φωνή «απ’ τη φωνή της μάνας».

Από τα φιλολογικά σου, δυο θα σταθούν ορόσημα. Μένει να πούμε 
πως το ίδιο λεπτό με την ψυχή σου ήταν και το χέρι σου, που τη χαρά 
και τη ζωή με το κοντύλι την έκανε εικόνα, προικισμένε καλλιτέχνη.

Γεράσιμε, στο φέρετρό σου ακούμπησε τη μέρα που έφυγες όλη 
η Λευκάδα. Οι συντοπίτες μας μεγάλοι σου συνάδελφοι, που για την 
παρουσίαση του έργου τους τόσον κόπο έκαμες, μας λένε ότι μπορούμε 
να το πούμε αυτό· κι ακόμα θα σου πούμε πως θα σε διαβάζωμε και 
πολλοί θα σε διαβάζουν και πολλούς θα συγκινείς και πολλοί θα σ’ 
έχουν στο νου και στην ψυχή τους, γιατί το είπες πως:

Όταν είναι να δέσει τον καρπό της
η κουμαριά
(τον κόκκινο, τον άγριο καρπό της),
όταν είναι να στολιστεί με φύλλα γυαλιστά
σαν με κερί αλειμμένα, 
μερόνυχτα βροντάν οι μηχανές
της γης μες στα βαθιά ριζώματά της·
μερόνυχτα βροντάν
των άστρων και των ήλιων οι στροφές·
και τίποτα δεν ξέρει η κουμαριά
κι η ομορφιά της.

Γεράσιμε, μαζί μας κι ο Άγγελος θα σε χειροκροτούσε:
Έζησες τίμια και εργάστηκες σπουδαία.

10.6.1985
Π. Γ. Ροντογιάννης

Απέρασε εις την άλλην ζωήν» ώρα 6 παρά 10΄ μ.μ. στις 9-6-1985 
στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.

Π. Γ. Ρ.
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Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Γεράσιμος Γρηγόρης, ο διακεκριμένος Λευκαδίτης λογοτέχνης, που 
μας αποχαιρέτησε για πάντα στις 9.6.1985, γεννήθηκε στο χωριό Σπα-
νοχώρι των Σφακιωτών στις 20.10.1907, παιδί του Δημητρίου Γρηγόρη 
και της Στέλλας Κουνιάκη, που πεθαίνοντας το 1913 άφησε το Γερά-
σιμο ορφανό. 

Στο χωριό του τέλειωσε ο Γεράσιμος το τετρατάξιο Δημοτικό σχο-
λείο και στην πόλη της Λευκάδας το τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο και το 
τετρατάξιο Γυμνάσιο το 1924, για να γραφή το 1925 στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και να σπουδάση φιλολογία. Στην Αθήνα σπούδασε παράλ-
ληλα και ζωγραφική, για την οποία είχε ιδιαίτερη κλίση, σ’ ελεύθερα 
σπουδαστήρια. Στο διάστημα αυτό δούλευε και σα δημοσιογράφος, 
σκιτσογράφος και χαράκτης σ’ εφημερίδες και περιοδικά. Όμως οι μέ-
ρες ήταν δύσκολες, δούλευε και βαριοδούλευε.

Με αναβολές λόγω σπουδών στρατεύτηκε ως κληρωτός το 1930 κι 
απολύθηκε το 1932 με βαθμό δεκανέα ορχάρχη. Μετά την απόλυσή του 
συνέχισε να δουλεύει σα δημοσιογράφος στην Αθήνα. Και πάλι δύσκο-
λη ήταν η ζωή.

Στρατεύθηκε σαν έφεδρος το 1939, και το 1940 είναι στο Σύνταγμα 
Πυροβολικού της 8ης Μεραρχίας Ιωαννίνων. Ενταγμένος στην πρώτη 
πυροβολαρχία βρέθηκε στο Καλπάκι, απ’ όπου αποσπάστηκε στο θά-
λαμο πρώτης μοίρας της 8ης Μεραρχίας, στην περιφέρεια Άνω Βεβε-
νιών υπό τις διαταγές του ανθυπολοχαγού διαβιβάσεων Ροντογιάννη 
Σπύρου και του υπολοχαγού Αγάθου, για να βρεθή κατόπιν, το Νοέμ-
βρη, στο Αργυρόκαστρο. Με την κατάρρευση του μετώπου γύρισε στη 
Λευκάδα κι από κει φεύγοντας στην Κατοχή, το φθινόπωρο του 1941, 
πέρασε στην Αθήνα κι εκείθε την ίδια εποχή ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, 
όπου ταλαιπωρημένος κι αυτός, όπως όλος ο ελληνικός λαός, αγωνίστη-
κε να επιζήση και μυημένος στην Αντίσταση πρόσφερε τις υπηρεσίες 
του στον εθνικό αγώνα.

Μετά την απελευθέρωση γύρισε πάλι στην Αθήνα, όπου και πάλι 
ερ γάστηκε σα δημοσιογράφος, σκιτσογράφος και χαράκτης και όπου 
πα ντρεμένος από το 1949 με την Καίτη Πολίτη δημιούργησε οικογένεια 
με δυο παιδιά: το Δημήτρη (1950), τώρα αρχιτέκτονα, και το Βαγγέλη 
(1958), τώρα δικηγόρο.
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Β. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΎ

Παρά τις χρονοβόρες απασχολήσεις του για τον επιούσιο, ο Γεράσιμος 
βρήκε χρόνο και για προσωπικό πνευματικό έργο: καλλιτέχνης, λογοτέχνης 
και φιλόλογος έδωκε έργο αξιόλογο και στους τρεις αυτούς τομείς της 
πνευματικής του δραστηριότητας, που άρχισε από τα γυμνασιακά χρόνια. 

α. Ο καλλιτέχνης
Ίσως πρώτος εκδηλώθηκε ο δεξιοτέχνης του χεριού, ο σκιτσογρά-

φος, αυτός που έθρεψε έπειτα το λογοτέχνη. Στους τοίχους μιας μικρής 
αίθουσας στο ισόγειο του παλιού οικήματος του Γυμνασίου στην πλα-
τεία Ζαμπελίου θυμάμαι πως χάζευα να κοιτάζω σε παράταξη τις φι-
γούρες Λευκαδίτικων λαϊκών τύπων της εποχής, όπως του Μήτρου, του 
Αντώνη Κατσαβριά κ.ά. και κάποιων συμμαθητών του –ένα ξένο που 
έλεγαν Σαρλώ–, φιλοτεχνημένες από το χέρι του Γεράσιμου Γρηγόρη 
«από μνήμης» τουλάχιστον το 1924.

Σκίτσα, χαρακτικά, ωραίες βινιέττες, συνέχιζε να δίνη σε όλη τη ζωή 
του σε περιοδικά επισημότερα και λαϊκά, κι εφημερίδες, πρόθυμος πά-
ντα να προσφέρη, αφιλοκερδώς συνήθως, τις συμβουλές του στις πνευ-
ματικές εκδηλώσεις.

Μια τέτοια δουλειά του, πιθανώς και η τελευταία, είναι και η βινιέτ-
τα του χορού των Ικετίδων από τις παραστάσεις στους Δελφούς το 1930, 
όπως και όλο το εξώφυλλο της έκδοσης Σικελιανός, στα 100 χρόνια από 
τη γέννησή του, που έκαμε το 1984 η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.

β. Ο ποιητής
Τον καλλιτέχνη ακολούθησε ο ποιητής από το 1925 στέλνοντας για 

δημοσίευση ένα πρώτο του ποιηματάκι με την επιγραφή «Είσαι» σε 
έντυπο που ήταν να εκδοθή, κι έπειτα πότε-πότε στίχους σε νέα και 
συχνά βραχύβια περιοδικά. Είναι να σημειωθή πως το 1928 έστειλε στη 
σοβαρή [Νέα] Εστία του Γρηγ. Ξενόπουλου παιδικό παιγνίδι 90 στίχους 
δωρικούς 17σύλλαβους με την επικεφαλίδα «Οδύσσεια», και την υπο-
γραφή Νίκος Καζαντζάκης, που μπόρεσαν και πέρασαν από τον έλεγχο 
του Ξενόπουλου και δημοσιεύτηκαν στη [Νέα] Εστία, τ. Δ΄ (1928), σελ. 
675-676 (1 Αυγούστου 1928, τεύχ. 15-39) σαν Καζαντζακικό σχεδίασμα 
της «Οδύσσειας». Τόση δύναμη είχαν, και έχουν, τούτοι οι 90 στίχοι.2

2.  Δημοσιεύονται όλοι φωτοτυπικά στην Επιστροφή στην ποίηση, σ. 119, και 5 στίχοι 
με την επιγραφή «Θύελλα» στη σ. 89.
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Τα ποιήματά του, όσα έκρινε πως έπρεπε, συνολικά 78, παρου-
σίασε ο Γεράσιμος συγκεντρωμένα το 1980 στην Αθήνα με το γενικό 
τίτλο Επιστροφή στην ποίηση, αναδρομική επιλογή (έκδοση Κονιδά-
ρη). Εδώ στη σελ. 39 είναι και το έξοχο ποίημα «Λευκάδα»,3 που είχε 
δημοσιευτή και σε τοπικές εφημερίδες της Λευκάδας και σε ιδιαίτερο 
φυλλάδιο και δημοσιεύεται κι εδώ σ’ αυτή τη «Μνήμη». 

γ. Ο φιλόλογος
Σα φιλόλογος ο Γεράσιμος Γρηγόρης δούλεψε περισσότερο. Μετά-

φρασε έμμετρα στην όλο νεύρο δημοτική του γλώσσα του Σοφοκλή τις 
Τραχίνιες (εκδ. Δίφρος, 1964), την Αντιγόνη (εκδ. Κ. Γρηγόρη, 1974, 
β΄ έκδοση 1979), τον Οιδίποδα Τύραννο (εκδ. Κ. Γρηγόρη, 1974) και 
παρασκεύασε και επιμελήθηκε δύο μεγάλες εκδόσεις της Εται ρείας 
Λευκαδικών Μελετών: Σικελιανός 1884-1951, Βίος, Έργα, Αν θολογία, 
Κριτικές, Εικόνες, Βιβλιογραφία, Αθήναι 1971, και Αριστο τέλης Βα-
λαωρίτης ο αρματολός της λύρας 1824-1879, Βίος, Έργα, Ανθολογία, 
Κριτική, Εικόνες, Βιβλιογραφία, Σύνθεση. Επιμέλεια Γεράσιμος Γρηγό-
ρης, Αθήνα 1975.

Κατόπιν δημοσίεψε Αντώνης Πρόκος, ποιητής μείζονος τέχνης και 
ελάσσονος φήμης (Δίφρος, 1983): Κριτική θεώρηση του ποιητικού έρ-
γου του φίλου του ποιητή, Α. Πρόκου.

Από τις σπουδαίες αυτές εργασίες βραβεύτηκαν από το Εθνικό 
Θέατρο η μετάφραση της Αντιγόνης και από την Ακαδημία Αθηνών το 
αφιέρωμα στον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.

δ. Ο πεζογράφος
Σα λογοτέχνης ο Γερ. Γρηγόρης είναι προ πάντων πεζογράφος και 

ακριβέστερα διηγηματογράφος. Δημοσίευσε τούτες τις συλλογές διηγη-
μάτων:

1.  Πορεία μέσα στη νύχτα (εκδ. Γκοβόστη, 1939, β΄ έκδοση Δίφρος, 
1964). Συλλογή 9 διηγημάτων.

2.  Η πολιτεία ξέσκεπη (εκδ. Δίφρος, 1958, β΄ έκδοση Διογένης, 1979). 
Συλλογή 10 διηγημάτων.

3.  Πέρα από την όχθη (εκδ. Καραβίας, 1964). Συλλογή 9 διηγημά-
των, β΄ έκδοση Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1981.

3.  Λαθεμένα στη σ. 114 ο ποιητής γράφει ότι το ποίημα γράφηκε «Μέσα σε μια 
νύχτα του ’42» και ορθά σημειώνει στη σ. 43 (Μακεδονία 1943). Το ποίημα γράφηκε 
μεταξύ 15 Απρίλη και 15 Μάη του 1943. Τότε και συναντηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. 
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4.  Εστία αντιστάσεως (εκδ. Κ. Γρηγόρη, 1970). Συλλογή 7 διηγη-
μάτων.

5.  Τα καινούργια άρβυλα (εκδ. Τολίδη 1972). Συλλογή 9 διηγημά-
των.

Συνολικά 44 διηγήματα.
Οι δύο συλλογές Η πολιτεία ξέσκεπη και Πέρα από την όχθη βρα-

βεύτηκαν με το Κρατικό Βραβείο.
Αυτό το πεζό έργο του Γερ. Γρηγόρη κρίθηκε πολύ επαινετικά από 

κριτικούς διαφορετικών αισθητικών αντιλήψεων και ιδεολογικών το-
ποθετήσεων. Σημειώνομε μερικά ονόματα: Αιμ. Χουρμούζιος, Έλλη 
Αλεξίου, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Απόσ. Σαχίνης, Ναπ. Λαπαθιώτης, 
Πέτρος Χάρης, Αλεξ. Κοτζιάς, Ανδρ. Καραντώνης, Γ. Χατζίνης, Βασ. 
Βα ρίκας. Μικρό Ανθολόγιο με κριτικές για το πεζογραφικό έργο του 
Γρη γόρη έχομε στο περιοδ. Τομές, χρόνος 6ος, τεύχ. 57, Φλεβάρης 1980, 
«Αφιέρωμα στον πεζογράφο Γεράσιμο Γρηγόρη», όπου και εκτετα μέ νη 
κριτική του νεοελληνιστή Vincenzo Rotolo: «Γεράσιμος Γρηγόρης, μια 
δυνατή γεύση Ελλάδας και ανθρωπιάς», του Αριστ. Σκιαδά: «Η Λευ-
κάδα στο λογοτεχνικό έργο του Γεράσιμου Γρηγόρη», του Νάσου Νι κό-
που λου: «Το ήθος στη λογοτεχνία του Γεράσιμου Γρηγόρη». 

Διηγήματα του Γερ. Γρηγόρη μεταφράστηκαν στα Γερμανικά, στα 
Βουλγαρικά, στα Σουηδικά, στα Ουγγρικά (σε ανθολογίες και περιοδι-
κά), στα Ρωσσικά, και ολόκληρη Η πολιτεία ξέσκεπη στα Ρουμανικά.4

Ο Γεράσιμος Γρηγόρης διετέλεσε μέλος της Ενώσεως Συντακτών 
Περιοδικού Τύπου και διοικ. Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών (1979) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. 

Κατάλοιπα5

Στα κατάλοιπα του συγγραφέα βρέθηκαν για την ώρα, ταξινομημένα 
από τον ίδιο σε τέσσαρες φακέλους με τους γενικούς τίτλους α) Μνημο-
νεύματα και μολογήματα β) Παιδικά γ) Πολεμικά διηγήματα δ) φύλλα 
δάφνης (Ονειρικά), 17 διηγήματα, που τα περισσότερα φαίνεται πως 
έχουν δημοσιευτή σε περιοδικά και ημερολόγια, και τα οποία ο Γεράσι-
μος, καθώς μου είχε πη, σκόπευε να επεξεργαστή και να επανεκδώση.

4.  Τομές, Διευθυντής: Δημήτρης Δούκαρης, χρόνος 6ος, τεύχος 57, Φλεβάρης 1980, σ. 
30. Από τούτο το περιοδικό πήραμε κι άλλες πληροφορίες.

5.  Τον έλεγχο των καταλοίπων έκαμε και τις πληροφορίες μου έδωκε ο Βαγγέλης 
Γερασ. Γρηγόρης.
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Είναι τα εξής κατά φάκελο:
Φάκελος α) 1. «Η γιαγιά, η στέρνα και το λαφοκέρατο». Απόσπα-

σμα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Τομές του Δούκαρη, «Αφιέρωμα στον 
πεζογράφο Γεράσιμο Γρηγόρη», τεύχος 57, χρόνος 6ος, Φλεβάρης 1980. 
2. «Η μάνα». Είχε δημοσιευτή στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία· 3. 
«Δέσπω Κούμα». Είχε δημοσιευτή στο περιοδικό Ρομάντσο· 4. «Ο φί-
λος μου ο βρυκόλακας» είχε δημοσιευτή στο Ρου μελιώτικο Ημερολόγιο 
του 1960. 5. «Η Παναγιά στα τζάμια». Έχει δημοσιευτή, αλλά αγνοώ πού. 

Φάκελος β) 1. «Οι δυο φίλοι». Έχει δημοσιευτή στο περιοδικό Ελ-
ληνοαμερικανόπουλο, Φεβρουάριος 1962. 2. «Παρά λίγο κλέφτης», στο 
ίδιο περιοδικό, αλλά δεν ξαίρω σε ποιο φύλλο. 3. «Ανάσταση με τη 
γιαγιά», στο ίδιο περιοδικό. 4. «Το σκιάχτρο». Καθώς είναι δακτυλο-
γραφημένο, είναι πιθανώς ανέκδοτο.6

Φάκελος γ) 1. «Το αντίσκηνο και το καντηλάκι». Έχει δημοσιευτή 
στο περιοδικό Ελεύθερη Γενιά, φύλ. 28, Φεβρουάριος 1979. 2. «Για τον 
εφοδιασμό»· είναι δακτυλογραφημένο, γι’ αυτό πιθανώς ανέκδοτο. 3. 
«Η φυσιολογία του κανονιού» και με λίγο αλλαγμένο τίτλο, «Η ανατο-
μία του κανονιού». Δακτυλογραφημένο. Πιθανώς λοιπόν ανέκδοτο. 4. 
«Ένα 24ωρο στο μέτωπο». Δακτυλογραφημένο· έχει την ένδειξη Τ.Τ. 
712/4.10.40. Ίσως ανέκδοτο.

Φάκελος δ) 1. «Θέατρο καταδύσεως». Έχει δημοσιευτή στην Αν-
θολογία Το Ελληνικό διήγημα, 1981, του Γ. Σολδάτου. 2. «Το σπιτάκι 
με τα δεντράκια»· χειρόγραφο. Φαίνεται αδημοσίευτο. 3. «Η Ρωξάνη»· 
έχει δημοσιευτή στη Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1983. 4. «Ολονύκτια 
συνεδρία»· πιθανώτατα αδημοσίευτο.

Π. Γ. Ροντογιάννης

6.  Αυτά που έχουν εκδοθή είναι στ’ αποσπασμένα φύλλα των εντύπων που τα φι λο -
ξέ νησαν.
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Επικήδειος λόγος που εκφωνήθηκε από τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
για τον επίτιμο γενικό επιθεωρητή Μαθηματικών, 

Ιωάννη Σ. Παπαδάτο (1903-1984)

Όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώθηκε σήμερα εδώ στον ιερό αυτό χώρο 
για να σ’ αποχαιρετήση στο υστερνό σου ταξίδι, αγαπητέ κι αξέχαστε 
Γιάννη Παπαδάτε, μα και πολλές χιλιάδες άλλοι όσοι σε γνώρισαν μί-
λησαν, μιλούν και θα μιλούν για την πνευματική σου ακτινοβολία, για 
τη σπάνια ηθική σου υπόσταση, για την ξεχωριστή σου προσωπικότητα, 
για την αναντικατάστατη παρουσία σου στην κοινωνική ζωή.

Άνθησε η λαμπρή σου σκέψη από τα πρώτα χρόνια της ζωής σου, 
τα σχολικά χρόνια, και διατηρήθηκε λαμπρή ως την άκρη της φωτεινής 
τροχιάς που διέγραψε η ζωή σου.

Προσωπικότητα πολύπλευρη, τυχερέ άνθρωπε, σου χάρισε η μοίρα 
πλούσια τα δώρα που έχει για τους εκλεκτούς της, και συ ευσυνείδητα 
τα χρησιμοποίησες και τίμια τα παρουσίασες ως την ύστερη στιγμή. Νους 
οξύς κι ευκίνητος, μελίγλωσσος έκανες τ’ αγκαθερά τα μαθηματικά αγρό 
ανθισμένο για να μαζεύουν οι νέοι γιούλια και κρίνα, για να πορεύωνται 
πασίχαροι οι μαθητές σου που δε γίνεται να ξεχάσουν το λόγο σου.

Αυτό το λόγο σου σήμερα από τις ωραίες γωνιές της Ηπείρου, όπου 
πρωτοδίδαξες, ως τη Λευκάδα και το χώρο της γης που την ώρα αυτή 
πατούμε και που θα σε δεχτή ζεστή σε λίγο, θ’ αναπολήσουν χιλιάδες 
άνθρωποι καλοί, όπως και συ συντέλεσες να γίνουν, και θα θυμηθούν 
την ειρηνική, ήμερη μορφή σου και θα πουν για σένα τον καλό δικό 
τους λόγο, που δικαιώνει τη ζωή του κάθε ανθρώπου.

Ό,τι λέμε για σένα, Γιάννη Παπαδάτε, δεν είναι υπερβολή. Αντίθε-
τα ο απροσδόκητος θάνατός σου μας αιφνιδίασε και η ταραγμένη μας 
ψυχή δεν αφήνει τη σκέψη να συγκεντρωθή, τη γλώσσα μας να πη για 
σένανε ό,τι πρέπει.

Όχι πως θ’ άλλαζε για σένα, όπως και για κανένα, η σκληρή του 
ανθρώπου η μοίρα –το ’λεγες χαριτολογώντας, κι ήσουν και σε τούτα 
άφθαστος– πως δίνομε-δίνομε και στο τέλος όλοι τα καταφέρνομε να 
παίρνωμε το εισιτήριο για το μεγάλο ταξίδι άλλος πρώτος κι άλλος 
δεύτερος με τη σειρά μας. Αλλά πώς να το κάνωμε, πώς να συγκρατη-
θούμε που ήσουν δεμένος με τη ζωή μας.
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Επίτρεψέ μου να θυμηθώ σε λιγοστά κεφάλαια την πλούσια πνευ-
ματική ζωή σου, μια ζωή δικαιωμένη από πολύπλευρο έργο: καθηγητής 
νέος στην Παραμυθιά κι έπειτα στα Γιάννενα άφησες εποχή. Της Ήπει-
ρος η γη σ’ αγάπησε και την αγάπησες και συ και την ανάμνησή της 
κράτησες μες στην ευαίσθητη ψυχή σου, αυτόν το δέκτη του ωραίου του 
λόγου και του ήχου, της γλώσσας και της μουσικής, και θα σε δεχόταν 
με τιμές, αν της είχες ζητήσει το χώμα της για την ανάπαψή σου. Στη 
Λευκάδα, τη γενέτειρά σου, η παρουσία σου στάθηκε πιο φωτεινή και το 
έργο σου. Έργο ώριμου και ολοκληρωμένου ανθρώπου. Στην Κεφαλλη-
νία Γυμνασιάρχης δεν έμεινες χωρίς ν’ αφήσης ζεστά της παρουσίας σου 
σημάδια, στο Χαλάνδρι έγινες Επίτιμος δημότης, κι ένα ωραίο διδακτή-
ριο Μέσης Παιδείας είναι έργο της έγνοιας και του κόπου σου, και είναι 
εκατοντάδες οι καλοί επιστήμονες του όμορφου προάστειου, που τη σκέ-
ψη τους γονιμοποίησε η λαμπρή δραστηριότητά σου, ο φωτισμένος και 
ζεστός σου νους. Γενικός επιθεωρητής Μαθηματικών αργότερα έκλεισες 
την εκπαιδευτική σου σταδιοδρομία και ολοκλήρωσες το έργο σου, όπως 
ταίριαζε στην ηθική και πνευματική προσωπικότητά σου.

Αλλά με τούτη τη σταδιοδρομία που έκλεισε, δεν τελείωσε και η 
πνευματική σου δραστηριότητα. Ανέβηκες στις σκάλες της υψηλής επι-
στήμης και χτύπησες την πόρτα για να βρης τον Ευκλείδη και τον 
Πάππο και τους άλλους που σε δέχτηκαν στη σεβαστή ομήγυρή τους 
μελετητή του έργου τους. Και τα μελετήματά σου επικροτήσανε ντόπι-
οι και ξένοι, της υψηλής επιστήμης διακεκριμένοι μύστες.

Ακούραστος και με την ευχέρεια που σου έδινε η εύκολη σκέψη 
σου έγινες πνοή ζωής και για την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών από 
το 1971 ως τη στερνή σου μέρα, 17.2.1984. Πολύπλοκες και δύσκολες 
της Εταιρείας εργασίες έχουν ζυμωθή με τον ιδρώτα σου. Προβλήματα 
λυνόταν συχνά με τη φωτεινή παρέμβαση του καθαρού μυαλού σου.

Το έργο σου συμπληρώνουν τα παιδιά σου, άξια στη θέση τους, με 
τη σύντροφο της ζωής σου. Όλα τα πρόφταινες και τα ατομικά και τα 
κοινά και τα οικογενειακά. Γέμιζες τον τόπο με την πλούσια παρουσία 
σου, την ακτινοβολία της σκέψης σου, τον τόπο που θα μείνη άδειος με 
την απουσία σου.

Γιάννη Παπαδάτε, αξέχαστε, είσαι ένας από τους όχι πολλούς για 
τους οποίους δικαιολογείται πως φεύγοντας αφήνουν πίσω τους δυσα-
ναπλήρωτο κενό.

Την επισημότατη αυτή ώρα του χωρισμού δεν κάνει να μιλήσω για 
τα δικά μου, γιατί είναι πολλοί ολόγυρά μας, πάρα πολλοί και πάρα 
πέρα, που αυτή την ώρα νιώθουν, όπως κι εγώ.
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Για τούτους όλους και για λογαριασμό τους και για λογαριασμό 
χιλιάδων άλλων που λείπουν και από μέρος της Εταιρείας Λευκαδικών 
Μελετών σ’ αποχαιρετώ για πάντα αξέχαστε κι ασύγκριτε, ξεχωριστέ 
άνθρωπε, Γιάννη Παπαδάτε.

18.2.1984 
Στο ναό του Νεκροταφείου του Χαλανδρίου Αττικής

Πάνος Γεωργ. Ροντογιάννης



Ομιλία του Π. Γ. Ροντογιάννη με τίτλο «Ο Γιάννης Σπ. Παπαδάτος, 
26.6.1903 – 17.2.1984», φιλολογικό μνημόσυνο, 22.3.1989

Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών με το κλείσιμο πενταετίας αφ’ ότου 
μας έφυγε ο Γιάννης Σπ. Παπαδάτος: Μαθηματικός, καθηγητής, Γυμνα-
σιάρχης, Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως, Γενικός Γραμμα-
τέας της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, πήρε την απόφαση να τιμήση 
τη μνήμη του με τη σημερινή εκδήλωση: Μνήμη ενός αξιόλογου ανθρώ-
που, και σας ευχαριστεί που είχατε την ευγενή διάθεση να παραστήτε.

Τούτο το δικό μου προλόγισμα δεν έχει άλλο σκοπό παρά να ξα-
ναφέρη στη μνήμη μας ζωντανότερα και γενικώτερα την πλούσια, πο-
λύπλευρη κι αξιαγάπητη φυσιογνωμία ενός ανθρώπου που όλοι σχεδόν 
όσοι είμαστε εδώ γνωρίσαμε για σπουδαίο, είτε σα δάσκαλό μας είτε 
σα συνεργάτη μας, είτε σα συμπολίτη μας και κοινωνική μονάδα του 
τόπου μας.

Γιατί ο Γιάννης Παπαδάτος ήταν από τη φύση προικισμένος με πολ-
λά και σπάνια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα, που όλα μαζύ τον 
έκαναν αξιαγάπητο. Όπου στεκόταν, άθελά του γέμιζε το χώρο με την 
πνευματική παρουσία του. Ήταν πανέξυπνος, με μεγάλη ευαισθησία 
προς το ωραίο της Γραμμής, του Λόγου και της Μουσικής, κι άνθρωπος 
με χαρούμενη διάθεση. Ποιος δε θυμάται τα ανεπανάληπτα ανέκδοτά 
του; Ποιος απ’ τους μαθητές του δε θυμάται τα γεωμετρικά σχήματα 
που χάραζε στον πίνακα χωρίς το διαβήτη κι ακριβώς γι’ αυτό καλλι-
τεχνήματα; Σαφής στη διήγησή του και χαριτωμένος έκανε ευχάριστα 
και καλοδεχούμενα ακόμα και τα στριφνά των Μαθηματικών. Βαθύς 
κάτοχος της βυζαντινής μουσικής την έκανε με την εξαίσια φωνή του 
γλυκό ακρόαμα. Κι όσοι τον άκουσαν σε δημοτικό τραγούδι καταλά-
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βαιναν πως το δημοτικό τραγούδι είναι απαράμιλλο. Κορφολογώντας 
από της ζωής τα περιστατικά γινότανε διδάχος ή είχε να λέη χαριτω-
μένες ιστορίες και να γεμίζη ευκαιριακά τον άδειο χρόνο και χώρο, τις 
ώρες της στενοχώριας.

Ήξερε να κρίνη, να εκτιμάη, να σέβεται και ν’ αγαπάη. Αντιλογώ-
ντας, ποτέ ίσως δε δημιούργησε δυσαρέσκειες και οι αντίθετες απόψεις 
του ποτέ δεν οδηγούσαν σε έριδα. Εργατικός, ευσυνείδητος, φιλομαθής, 
δε σπατάλησε άσκοπα το χρόνο του τον έξω από την υποχρεωτική δου-
λειά του. Και της δουλειάς του αυτής καρπός οι επιστημονικές εργασίες 
του, για τις οποίες θα μας μιλήση η κυρία Χαρά Παπαδάτου-Γιαννοπού-
λου, αρχιτέκτων-μηχανικός, με έρωτα στα Μαθηματικά, κόρη του Γιάννη.

Πάνος Ροντογιάννης 
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Επικήδειος λόγος που εκφωνήθηκε από τον Π. Γ. Ροντογιάννη 
για τον Σπύρο Ιωάννου Παπαδάτο (1936-1985), 

μαθηματικό, 14.1.1985

Πώς να σε πω και πώς να σε καλέσω, αγαπημένο μου παιδί αγαπημέ-
νου μου πατέρα, λουλούδι που άνθησες χωρίς να μαραθής. Και τι να 
πω και πώς ν’ αρχίσω; Άδηλες είναι και κρύφιες οι βουλές του Κυρίου 
της ζωής και του θανάτου, και δε μας πέφτει λόγος να κρίνωμε ή να 
διαμαρτυρηθούμε και δεχόμαστε τις αποφάσεις του συχνά με τα μάτια 
της κατάπληξης ορθάνοιχτα κι έπειτα με σκυμμένο το κεφάλι, άλαλοι 
απ’ τον τρόμο, και πίνομε την πίκρα την αγλύκαντη στα δάκρυα των 
ματιών μας. Ένας ανθός στην άγρια μπόρα είναι ο άνθρωπος. Πάει, 
λες, πολύ. Αλλά και τι να κάμης, πώς να φιλοσοφήσης το αδικαιολό-
γητο μιας συμφοράς ανείπωτης που δε βαστιέται κι ούτε μετριέται; 
Και πού να βρης το λόγο της παρηγοριάς και της ενθάρρυνσης, πούθε 
ν’ αντλήσης την ελπίδα, άνθρωπε απροστάτευτε, αν δεν πιστέψης στη 
ζωή πέρα από την άλλη όχθη, όπου μας καλεί του παντοδύναμου το 
χέρι; Εκείθε μόνο βλέπω ν’ άρχεται μιαν αχτίδα ελπίδας Σπύρο του 
Γιάννη, Παπαδάτε, Μαθηματικέ ετών 50ντα και ενός, και σήμερα στις 
14.1.1985. Γι’ αυτό κι από σένα μόνο εμείς τώρα αδύνατο κοπάδι μ’ 
αλαλιασμένο το μυαλό ζητάμε τη δύναμη της υπομονής για όλους εκεί-
νους που σε παραστέκουν αποσβολωμένοι. Ξαίρω δε θα την αρνηθής, 
θα παρασταθής στην κρίσιμη ώρα, γιατί ποτέ σου δεν αρνήθηκες και 
την αγάπη σε κανένα, και πιότερο σε κείνους γύρω σου που με τόση 
στοργή σε περιβάλλανε. Χρόνια σε κρατήσαμε στα χέρια μας και πα-
ρακολουθήσαμε την πορεία της ζωής σου, πορεία ωραίου ανθρώπου και 
παράδειγμα γιου και πατέρα κι αδερφού και φίλου και δασκάλου. Σε 
πιστέψαμε. Δώσε και δίνε, πνεύμα άγιο, παρακαλούμε της υπομονής τη 
δύναμη σε κείνους που τόσο τη χρειάζονται και την έχουν ανάγκη για 
να ζήσουν, αγνέ άνθρωπε και συ, λουλούδι που άνθησε χωρίς να μαρα-
θή, Σπύρο του Γιάννη, Παπαδάτε, Μαθηματικέ, από τη δική σου θέση 
ικέτεψε και συ απ’ όπου τώρα καλά ξαίρεις τη δύναμη της υπομονής 
για τους αδύνατους που μένουν πίσω, και μην τους εγκαταλείψης, όλοι 
θα σε νιώθουν γύρω τους συμπαραστάτη και θα σε καλούν με το όνομά 
σου Σπύρο Παπαδάτε, Μαθηματικέ, λεβέντη και αγνέ άνθρωπε, χαίρε.
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ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΟ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Επιστημονική Συνάντηση 
Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση των Λευκαδίων ιστορικών 

Νίκου Γ. Σβορώνου (1911-1989) και Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911-1996) 
 

Πρόεδρος: Ευτυχία Δ. Λιάτα, Διευθύντρια Ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ 
 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

17.30-17.40: Θωμάς Π. Κατωπόδης, Πρόεδρος Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 
17.40-17.50: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Διευθυντής Ερευνών, εκ μέρους 
 του ΙΝΕ/ΕΙΕ 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 

Ο Νίκος Γ. Σβορώνος (1911-1989) για τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες 
 

17.50-18.00: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ 
18.00-18.10: Κώστας Γ. Τσικνάκης, Ερευνητής ΙΒΕ/ΕΙΕ 

 

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 
 

18.10-18.30: Πάρις Γουναρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  
 Ο ιστορικός του Βυζαντίου 
18.30-18.50: Ευάγγελος Πρόντζας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου,  
 Ο ιστορικός του Νέου Ελληνισμού 
18.50-19.20: Συζήτηση 
19.20-19.50: Διάλειμμα 

 

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 
ΠΑΝΟΣ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

Πρόεδρος: Δημήτρης Αρβανιτάκης, Υπεύθυνος Ερευνών και Εκδόσεων  
Μουσείου Μπενάκη 

 

19.50-20.10: Γεώργιος Π. Ροντογιάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  
 Ο φιλόλογος-εκπαιδευτικός 
20.10-20.30: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Διευθυντής Ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ,  
 Ο ιστορικός της Λευκάδας 
20.30-21.00: Συζήτηση 
21.00: Λήξη της Επιστημονικής Συνάντησης 
 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ» ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Βασ. Κωνσταντίνου 48 Αθήνα. Μετρό: Ευαγγελισμός 
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Αγίου Κωνσταντί νου, εορτή 205 
Αγίου Μάρκου, οδός 69
Αγίου Μηνά, ναός 177, 216, 327, 550 
Αγίου Νικολάου / Σπανού, μονή 480
Αγίου Νικολάου στην Ιρά, μονή 219, 223
Αγίου Νικολάου, λιμάνι 324, 325
Αγίου Νικολάου, ναός 175, 221, 267, 313, 504 
Αγίων Θεοδώρων, ναός 429, 491
Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου, ναός 

507
Αγουρίδης Σάββας 396 
Άγρας Τ. 77
Αγροτική Τράπεζα 150, 151
Αδαμαντίου Αδαμάντιος Ι. 80, 85, 87, 177 
Αδριανουπόλεως, οδός 335 
Αδριανούπολη 479
ΑΕΚ 349 
Αετόπετρα, χωριό 153
Αετορράχη 484 
Αθανάσιος, μητροπολίτης Κερκύρας 584
Αθανάσιος, μοναχός 92 
Αθανασίου Νικόλαος 190 
Αθανίτης Αναστ. 248 
Αθανίτης Χρίστος 306, 446 
Αθήνα, Αθηναίοι 12, 28, 31, 36, 40, 45, 

50, 51, 52, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 72, 
74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 89, 90, 93, 
99, 100, 101, 102, 105, 116, 117, 119, 
121, 130, 142, 157, 160, 164, 167, 170, 
179, 203, 215, 221, 238, 239, 240, 244, 
246, 248, 251, 254, 255, 278, 279, 281, 
283, 287, 291, 292, 294, 295, 299, 301, 
305, 314, 317, 334, 340, 343, 345, 351, 
355, 365, 366, 374, 375, 383, 384, 
385, 389, 394, 403, 404, 405, 406, 
407, 409, 415, 416, 421, 422, 423, 430, 
438, 443, 451, 454, 456, 458, 459, 465, 
466, 471, 472, 473, 480, 493, 505, 523, 
530, 533, 551, 555, 557, 559, 568, 
576, 601, 605, 606, 607, 611, 612, 614 

Αθηναίων Πολι τεία 84 

Α΄ Βαλκανικός πόλεμος 292
Αγάθος 612 
Αγαλιανού· βλ. Γυμνάσιο / Λύκειο Νικ. 

Αγαλιανού
Αγαλιανού Στυλιανή 349 
Αγαμέμνων 82
Αγγελής 135, 144 
Αγγελόπουλος Γιάννης 597, 603 
Αγγλία, Άγγλοι 85, 104, 156, 118, 323, 

324, 469, 471, 504, 507, 526, 531, 533, 
534, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 585, 
586, 592, 593, 598, 599, 601· βλ. και 
Ηνωμένο Βασίλειο, Μεγάλη Βρετανία

Αγία Γραφή 266 
Αγία Κυριακή 501 
αγία Μαρίνα 42 
Αγία Μαύρα 216, 321, 323, 324, 498, 

499, 603· βλ. και Κάστρο, Λευκάδα 
Αγία Μαύρα, ξενοδοχείο 235, 326 
Αγία Παρασκευή (Αττικής) 256 
Αγίας Αικατερίνης, ναός 166
Αγίας Παρασκευής, ναός 508 
Αγίας Παρασκευής, οδός 603 
Αγίας Παρασκευής, συνοικία 167
Αγίας Σοφίας, ναός 568
άγιος Αυγου στίνος 504
Άγιος Βασίλειος, χωριό 42
άγιος Δημήτριος 383
Άγιος Ηλίας, χωριό 191, 582, 610 
άγιος Ιωάννης (Βαπτιστής) 48
Άγιος Ιωάννης, χωριό Ιωαννίνων 485
Άγιος Ιωάννης, παραθαλάσσια τοποθε-

σία Λευκάδας 49, 50, 205, 249, 338 
Άγιος Νικόλαος (Λασιθίου) 150
Άγιος Νικόλαος, χωριό 314
Άγιος Πέτρος, χωριό 191, 500, 523 
Αγίου Γεωργίου, ναός 175, 229, 543 
Αγίου Γεωργίου, εκκλησάκι 265, 606 
Αγίου Ελευθερίου, ναός 160 
Αγίου Ιωάννη του Θεριστή, ναός 92 
Αγί ου Ιωάννου, ναός στην Καλαβρία 332 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
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638 Ευρετήριο κύριων ονομάτων

Αθηνιώτης Ιωάννης 232, 252
Αϊβαλιώτης Αγγελής 143, 144
Αιγαίο 394
Αιγάλεω 254, 489
Αίγιο 140 
Αίγυπτος, Αιγύπτιοι 71, 268, 392, 393
Αινειάδα 82, 88, 94, 146, 251, 82 
Αΐντα 601
Αισχύλος 15, 16, 52, 82, 84, 94, 108, 119, 

120, 121, 122, 142, 182, 279, 390, 409, 
413, 492, 556 

Αιτωλοακαρνανία 394
Αιτωλός 480 
Ακαδημαϊκός Όμιλος 69, 72, 76, 77
Ακαδημία Αθηνών 89 179, 406, 407, 443, 

451, 614
Ακαδημία των Φιλογραμμάτων 528, 600 
Ακαδημίας, οδός 70 
Ακαρ νανία 52, 188, 192, 217, 323, 324, 

409, 410, 516
Ακρόπολη 259 
Ακταίον, ξενοδοχείο 296 
Αλαμάνα 392, 517
Αλάριχος 472
Άλατρο 192
Αλαφροΐσκιωτος 610, 611
Αλβανία 137, 139, 140, 268, 269, 482, 500, 

569 
Αλβανίτης Αριστομένης 306 
Αλεξανδρίδης Άγγ. 340 
Αλέξανδρος, Μέγας 478
Αλέξανδρος, φρούριο 323 
Αλέξανδρος, χωριό 45, 57, 191, 465
Αλεξανδρούπολη 158, 162
Αλεξίου 342
Αλεξί ου Έλλη 615
Αλεξόπουλος Καίσαρ 300, 301, 396 
Αλή πασάς 386, 481, 482
Αλισανδράτος Γ. 77 
Αλκιβιάδης 91 
Αλουπότρυπες 76 
Αλφρέδος 541
Άμαντος Κωνσταντίνος 73, 80, 82, 83, 465
Αμαρούσιον 256, 396 
Αμερικανοί 116 
Αμοργός 71, 99 

Αμπατζής Τ. 341 
Αμπελόκηποι 353, 366, 367, 466 
Αμπλέμονας (ή Αυλαίμονας) 322, 323, 447 
Ανάβρυτα 278 
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Π. 73, 85, 88, 

109
Αναγνωστόπουλος Παν. 135, 143, 144
Ανακρέων 15, 94, 137 
Αναστασίου Βασίλειος 135
Ανατολή 268, 584
Ανδηγαυοί 226 
Ανδρομάχη 432, 546 
Ανδρούτσος Οδυσσέας 393
Ανδρούτσου Κ., οδός 367 
Ανεμογιάννης Γε ράσιμος 61
Ανεξαρτησία, εφημ. 154, 155
Ανθρακίτης Μεθόδιος 480
Ανθώνας 603
Άννα-Μαρία, βασίλισσα 316, 525
Ανταίος 394, 543 
Αντιγόνη 17 
Αντιγόνη 372, 614 
Αντίσταση· βλ. Εθνική Αντίσταση 
Αντωνίου Θεοδ. 402
Άνυτος 142, 413
Άνω Μηλιά, Πιερίων 156 
Α΄ Ολυνθιακός 197, 283, 430, 487 
Α΄ Παγκόσμιος πόλε μος 292
Απελλής 85
Απόλλων 454, 512, 513 
Απόλλων, κινηματοθέατρο 309, 602, 603 
Απόλλων, χορωδία 530 
Απόλλωνος, ναός 272
Απολογία του Σωκράτη 15, 35, 84, 91, 

121, 142, 143, 144, 145, 146, 165, 216, 
217, 218, 279, 327, 331, 365, 409, 413, 
439, 440, 453, 492, 550, 556

Απομνημονεύματα του Γαλατικού Πο
λέμου 218, 279, 326, 413, 440, 549

Απομνημονεύματα (Ξενοφώντος) 82
Αραβανής Γεώργιος 189
Αραβανής Γρηγόριος, μητροπολίτης Λευ-

κάδας 507, 517
Αραβανής Δημήτριος 296 
Αραβανής Θεοδόσιος 288
Αραβανής Ιωάννης 205
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Ευρετήριο κύριων ονομάτων 639

Αραβανής Νικ. Κων. 306 
Αρα βανής Σπύρος 158 
Αραβαντινός Παναγιώτης 602
Άραβες 381 
Αραγκόν Λουί 115
Αρβανιτάκης 45
Αρβανίτες 386
Αρβανιτόπουλος Απόστολος Σ. 80, 85, 86, 177 
Αργοστόλι 185, 254 
Αργύρης, ληστής 578 
Αργυρόκαστρο 612 
Αριστοτέλης 84, 86, 88, 89, 480
Αριστοφάνης 83 
Αρμοστής 536, 537, 538, 539, 542, 584, 

585, 587, 592, 593, 599
Άρνο, ποταμός 173 
Άρτα 353, 411, 515, 516
Άρτεμις 521
Αρχειοφυλακείο Λευ κάδος 180, 228, 232, 

253, 314, 338
Αρχίλοχος 15
Ασδραχάς Σπύρος 113, 171, 207, 208, 240, 

252, 291, 422, 461
Ασκληπιάζουσες 88 
Ασπρογέρακας Νικ. 602 
Άσσος 500
Αστακός 306, 555 
Αστραπόγιαννος 578 
Ασωμάτων, μονή 192 
Ατλαντικός 118 
Ατσαβές Κωνσταντίνος Σ. 257
Αττική 25, 254, 274, 291, 294, 340, 349, 

404, 429, 466, 471, 490, 619 
Αυλαίμονας· βλ. Αμπλέμονας
Αυστρία 535, 542
Αφρική 400
Αχειμάστου Ευσταθία 190 
Αχειμάστου Μύρτα (Μυρτάλη) 252
Αχελώος 478
Αχίλλειο 345
Αχιλλεύς 478

Βαγενάς Κ. 79
Βάγιας Θανάσης 591
Βάδδι γκτων 520
Βαζίμας Ιωάννης 192

Βαθύ, Μεγανη σίου 190, 191
Βακαλό Ελένη 280 
Βακχυλίδης 88 
Βαλαμόντε Κώστας ντε 454 
Βαλαωρίτη, Πλατεία 603
Βαλαωρί της Αριστοτέλης 141, 183, 199, 

206, 223, 225, 226, 239, 287, 314, 318, 
319, 342, 495, 511, 515, 516, 517, 522, 
524, 528, 542, 575, 576, 577, 578, 579, 
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 
590, 593, 594, 595, 596, 609, 614 

Βαλαωρίτης Ιωάννης 586, 590
Βαλαωρίτης Ξενοφών 516, 547, 589 
Βαλαωρίτης Σπυρίδων Ε. 216, 524, 586, 

588, 592, 593, 594
Βαλκανική, Βαλκάνιοι 268 
Βαλτέτσι 392
Βαρίκας Βασ. 615 
Βαρκαρόλα 224 
Βάρκιζα 471, 473 
Βάρντα 329
Βασιλάδι 207 
Βασιλάρου 342
Βα σιλειάδης 601
Βασιλείου Βασίλης 297 
Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Πλατεία 319
Βασιλικά, Βοιωτίας 392
Βασιλική, χωριό 175, 190, 190, 219, 223, 

529, 605 
Βασιλόπουλος Βασ. 387
Βατιάς 543 
Βαττάγελ Μάρκος 500 
Βαυκερή 45
Β΄ Βαλκανικός πόλεμος 292 
Βεάκης 603
Βεζυργιάννη Ασπασία 55
Βέης Νικόλαος 69, 73, 85, 87, 88, 89, 90, 

94, 117, 118 
Βελβενδό 160
Βενέζης Ηλίας 239, 557 
Βενετία, Βενετοί, Βενετσάνοι 238, 313, 

478, 479, 480, 481, 526, 533, 534, 592 
Βενιέρη, Ιωαννίδου, Χέλμη, Ραφτοπού-

λου, θίασος 602 
Βενιζέλος Ελευθέριος 68, 318
Βεργιναίοι 53, 411
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640 Ευρετήριο κύριων ονομάτων

Βεργίνης Ηλίας 12, 58, 72 
Βεργίνης Τά κης 115 
Βερν Ιούλιος 141 
Βερολίνο 89, 118, 215, 490 
Βερύ κιος 193
Βερύκιος Αναστάσιος 516, 517
Βερύκιος Ανδρέας 589
Βερύκιος Γεώργιος 584, 587 
Βερυκίου Ανέτα 190 
Βερυκίου Ελένη Ι. 190
Βηλαράς Ιωάννης 480 
Βησιγότθοι 472
Βίβλος 144, 440, 451
Βικτωρία, βασίλισσα 541
Βίος του Σόλωνος και του Θεμιστοκλέ

ους 82
Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Καρυάς 531
Βιργίλιος 35, 82, 83, 88, 94, 111, 146, 

218, 410, 413, 556
Βλαντής Σπυρίδων 235 
Βλασσόπουλος Ευάγγελος 191, 250 
Βλαχάβας 578
Βλάχος Άγ γελος 62 
Βλάχος Γρηγόρης (Ταμπάρος) 140 
Βλάχος Νικόλαος 85, 89
Βλάχου Ζέττα 597 
Βλησίδης Θ. 77
Βλυχό, χωριό 189, 190
Β΄ Μεικτό Πενταθέσιο Σχολείο 46 
Βοιωτία 392 
Βολιβία 452 
Βολονάκης Μιχαήλ Δ. 84, 85, 106
Βόλος 215, 606 
Βόνιτσα 45, 192
Βονωνία (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 

Βονωνίας) 508
Βορέας Θεόφιλος 85, 86, 87
Βότση, οδός 39, 126, 147, 149, 150, 152 
Βουδούρης Άγγελος 320, 322, 323
Βουκελάτος Σπυρίδων 206 
Βουκελάτου, οικογένεια 42
Βουκουρέστι 599
Βούλγαρης Ευγένιος 480
Βούλγαρης Πέτρος 163 
Βουλγαρία, Βούλγαροι 157, 472, 478, 584 
Βουρβέρης Κωνστα ντίνος 300, 301

Βουρνικάς 583
Βραδυνή 115 
Βράιλας Αρμένης Πέτρος 524, 539, 584, 595
Βρεττός Ανδρέας 48
Βρεττός Αποστόλης 41, 48
Βρεττός Ζαφείρης Ανδρ. 516, 517, 518, 

588, 589, 
Βρεττός Κ. 589
Βρεττός Λάμπρος Σ. 54, 55
Βρεττός Σπύρος 48
Βρεττού Αγαθή το γένος Ροντογιάννη 41, 

48, 53, 55, 164, 173
Βρεττού Βούλα 48
Βρεττού Σοφία Α. 48, 50, 51, 168
Βρεττού-Γεωργακάκη Κων σταντίνα 329 
Βριλήσσια 256
Βρυώνη, οικογένεια 500, 501
Βρυώνης Ιωάννης (Αλυκάρης) 497, 499 
Βρυώνης Πέτρος 44, 216, 307, 414, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 501, 506, 557
Β΄ Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού 137, 138
Βυζαντινή αυτοκρατορία, Βυζαντινοί 85, 

87, 88, 227, 478, 479 
Βύρων 15 

Γαζή Μαρία 185
Γαζή-Αρβανίτη Ουρανία 235, 237
Γαζής Ιωάννης 602
Γαζής Σπύρος 211 
Γάιος Ιούλιος Καίσαρ 14, 92, 218, 279, 

280, 326, 413, 440, 453, 549, 556 
Γαλάνης Νικόλαος 160
Γαλάτεια 601
Γαλατία 279 
Γαλινός 508
Γαλλία, Γάλλοι 227, 483, 542, 526, 533, 

534, 535, 536, 542, 588 
Γαλλική Επανάσταση 534, 535, 584 
Γαρι βάλδης 578, 584 
Γάρσιου 342
Γατζία, οικογένεια 167
Γατζίας Γεώργιος 205
Γάτσου Παρασκευή 396 
Γένι 583
Γενικό Κρα τικό Νοσοκομείο Αθηνών 404, 

459
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Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδος 316 
Γεννάδιος Γεώργιος 480 
Γερμανία, Γερμανοί 118, 141, 149, 150, 

268, 270, 471, 472, 473, 474, 570
Γερμανική Ακαδημία Επιστημών 215, 490
Γερμανική Στρατιωτική Αστυνομία (GFP) 

149, 150
Γέρος του Μωριά 393· βλ. και Κολοκο-

τρώνης
Γερουλάνος Μήτσος 219 
Γεωλογική Εταιρεία Λονδίνου 508
Γεωργάκης Μάριος 205
Γεωργάτσου Κωνσταντίνα 205
Γεωργιάδη Καίτη 607 
Γεωργιάδης Μ. 511
Γεωργικά 82, 83, 111, 218, 410, 413, 556
Γεωργιόπουλος Ιωάννης Γ. 257
Γεώργιος Α΄, βασιλεύς 297, 383, 473, 521, 

541
Γεώργιος Β΄, βασιλεύς 471 
Γεωργίου Βασιλική Κ. 257
Γηροκομείο Λευκάδος 348 
Γιαγκούλα – Μπαμπάνη, συμμορία 160
Γιάλτα 157 
Γιανιτσά 568
Γιαννάκος Ευάγγελος 321
Γιαννέλης Πολύβιος 205
Γιάννενα· βλ. Ιωάννινα 
Γιαννό πουλος Γεώργιος Θ. 96, 121 
Γιαννόπουλος Γιάννης 620 
Γιαννουλάτος Βαγγέλης 603
Γιαννουλάτος Δημήτριος 201, 219, 220, 

228, 229, 235, 309, 315, 445 
Γιορτές Λόγου και Τέχνης 238, 248, 271, 

272, 279, 280, 294, 309, 317, 334, 531 
Γιουγκοσλαβία 157 
Γιούλη Σμαρούλα 603
Γκαίτε 130 
Γκεστάπο 149, 150, 472, 474
Γκιόκα, οικογένεια 411
Γκόλφω 601, 602
Γκορτζής Β. 484
Γκούμας 480 
Γλάδστων Γεώργιος 541, 592, 595
Γλένης Διονύσιος 602 
Γλένης Σπύρος 602

Γληνός 605 
Γλυκύς Νικόλαος 480
Γολέμης Ανδρ. 589
Γολιάθ 271, 570
Γότθοι 478
Γούβας/Γκούβας Βασίλειος 143, 144
Γουρζής Ευστάθιος 192
Γουρζής Κωνσταντίνος 62, 465 
Γουρζής Τη λέμαχος 203
Γραικοί 478
Γρανικός 568
Γρατσάτος Γεώργιος 44
Γράψας Γιάννης 205
Γράψας Νικόλαος 203
Γράψας Στέφανος 238, 322 
Γρηγόρης Βαγγέλης Γερασ. 612, 615 
Γρηγόρης Γεράσιμος 147, 148, 203, 414, 

609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 
Γρηγόρης Δημήτριος 612 
Γρηγόρης Ξενοφών 457 
Γρηγορίειον Γυμνάσιον / Ελληνικά Εκπαι-

δευτήρια Μανσούρας 71
Γρίβα, οδός 255, 276, 455 
Γρίβα, οικογένεια 44
Γριβαίοι 325 
Γρίβας Δημητράκης 325
Γρίβας Θοδωράκης 325 
Γρίσπος Ηρακλής 71, 99 
Γρυπάρης Ιωάννης N. 15, 95, 120, 121, 130 
Γυμνασιακό Παράρτημα Μαραθώνα  256, 

274
Γυμνάσιο: Αιγάλεω 248, 254, 255· Ανα-

βρύτων 278· Αρρένων Αθηνών (Γ΄) 256· 
Αρρένων Αθηνών (ΣΤ΄) 341· Αρρένων 
Αθηνών (ΙΣΤ΄, Αμπελοκήπων) 59, 251, 
366, 367, 368, 372, 373, 374, 383, 384, 
385, 389, 396, 397, 401, 403, 404, 405, 
407, 415, 416, 466, 568, 572· Αρρέ-
νων Αργοστολίου 185, 254· Αρρένων 
Θεσσαλονί κης (Δ΄) 158, 159, 466· Αστα-
κού 306, 555· Αρρένων Λευκά δος 168, 
296, 306, 326, 333, 529· Αρρένων 
Νέας Φιλαδελφείας 356· Βασιλικής 
529· Δραματικό 600· Ηγουμενίτσας 
28, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 301, 
302, 303, 304, 305, 306, 415, 421, 
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466, 555· Θηλέων Αθηνών (Β΄) 256· 
Θηλέων Αμαρουσίου 396· Θηλέων Ιω-
αννίνων 185· Θηλέων Λευκάδος 302, 
306, 307, 309, 310, 313, 315, 318, 
320, 322, 326, 329, 330, 332, 334, 
335, 446, 466, 529, 545, 555· Θηλέ-
ων Νέας Φιλαδελφείας 59, 333, 334, 
335, 337, 338, 347, 349, 352, 354, 
355, 366, 370, 371, 415, 466· Καρυάς 
529· Κοκκινιάς 260· Κατερίνης (Ε΄) 
130, 131· Λευκάδος 12, 28, 40, 43, 
44, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 76, 79, 99, 
113, 119, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 180, 173, 180, 181, 182, 185, 186, 
187, 194, 201, 204, 207, 215, 217, 232, 
233, 240, 244, 246, 248, 249, 251, 
252, 253, 254, 262, 263, 282, 285, 
293, 309, 313, 331, 415, 421, 435, 
465, 466, 477, 487, 490, 499, 500, 
505, 506, 507, 517, 527, 555, 581, 
601, 605, 607, 612· Νέας Φιλαδελ-
φείας 335, 341, 342, 348, 353, 367, 
402, 559· Νικαίας Αθηνών 254· Ουϊ-
γορνίας 507· Παραμυθιάς 296· Πιερί-
ας (Κατερίνης) 12, 18, 121, 123, 125, 
126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 141, 144, 148, 149, 150, 153, 156, 
158, 161, 165, 167, 415, 466, 467, 555· 
Φεσόπουλου (Ιδιωτικό) 275· Φιλοθέ-
ης 355· Χαλανδρίου 12, 28, 254, 255, 
256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 272, 274, 278, 281, 283, 
284, 285, 286, 288, 290, 291, 355, 
421, 422, 466, 489, 555

Γυμνάσιο-Λύκειο Νικ. Αγαλιανού (Ιδιω-
τικό) 349

Γυμναστική Ακαδημία 607
Γυφτογιάνναινα 387

Δαβίδ / Δαυίδ 15, 94, 271
Δάγκουλας 474 
Δαίδαλος 85
Δάλλας Σπυρίδων 43, 44
Δαμέντης 578
Δάνδολος 586 
Δανία 541 

Δάστου Φίλιππος 601
Δαφνίου, μονή 430, 491 
Δεδούσης Νι κηφόρος, μητροπολίτης Λευ-

κάδος και Ιθάκης, κατά κόσμον Νι-
κόλαος 384 

Δεκεμβριανά 157 
Δελένδας 603
Δελλαπόρτας Κώ στας 435 
Δελμούζος Αλέξανδρος 74, 417
Δελφικές Εορτές 119, 120 
Δελφοί 78, 272, 273, 526, 613 
Δερβενάκια 391, 393
Δερμετζόγλου Σταμ. 388
Δέρπφελδ 501
Δευτε ραίος Νικόλαος 62 
Δευτερεύον Σχολείον Λευκάδος (Λύκειο) 

495, 499, 502, 503, 505, 506, 510, 
511, 523· βλ και Λύκειο Λευκάδος

Δημάδης Δ. 163
Δημαράς Κ. Θ. 74, 93 
Δημοσάρι, φαράγγι 222, 223
Δημοσθένης 197, 283, 399, 430, 487, 488 
Δημοσθένους, οδός 260
Δημοτικό Θέατρο Λευκάδος 598, 600, 

601, 602
Δημοτικό Σχολείο: Αλέξανδρου Λευκά-

δας 57· Αρρένων Καρυάς 57· Θηλέ-
ων (Β΄ Μεικτό Πενταθέσιο Σχολείο) 
Λευκάδος 46· Καταρράκτου 353· 
Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό Λευκάδος 
495, 502· Λευκάδος 219· Πινακοχω-
ρίου 607· Σπανοχωρίου 612· Τσουκα-
λάδων 605· Χαλανδρίου 12· Προκα-
ταρκτικόν Σχολείον Λευκάδος 414

Διάκος Αθανάσιος 268, 393, 516, 517, 
518, 581, 589, 601

Δίας 109, 431, 488, 513 
Διγενή Αλίκη 205
Διγενής Aκρίτας 182, 603
Διδασκαλείο: Αθηνών 45· Θεσσαλονίκης 

45· Κέρκυρας 44, 57, 65· Λαρίσης 45· 
Τριπόλεως 45

Διθύραμβοι 88 
Διονύσια, κινηματοθέατρο 134 
Διονύσιος, επίσκοπος Τρίκκης, ο Σκυλό-

σοφος 481
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Διόνυσος 226
Διονύσου, οδός 260
Δόξα και δάκρυα 601
Δοξαράδες 178 
Δοξαράς Νικόλαος 327, 550
Δοξαράς Παναγιώτης 178, 327, 384, 550
Δοξιάδης Θωμάς 299 
Δοξιάδης Σπύρος 459 
Δουβίτσας Ναπολέων 191
Δούκαρης Δημήτρης 615, 616 
Δούκας Νεόφυτος 479, 480
Δουλίχιο 500 
Δουμάς Αλέξανδρος 600
Δούρου, Πλατεία 256, 257 
Δράγανο 191, 192 
Δραγατσάνι 392
Δρακόπουλος Ευστάθιος 507
Δρακόπουλος Σπυρ. 507
Δρίσκος 483 
Δροσίνης 602 
Δρόσος Ι. 159
Δρυμώνας 190, 192 
Δυοβουνιώτης 393
Δωδώνη 478, 483
Δωριείς 478

ΕΑΜ 18, 90, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 
159, 469, 471, 474 

Εγκέλαδος 126
Εγκλουβή 41, 45, 51, 190, 192, 207, 465, 582
ΕΔΕΣ 153 
Έδεσ σα 119 
Εθνική Αντίσταση 17, 35, 37, 154, 158, 215, 

251, 409, 612 
Εθνική Βιβλιοθήκη 85 
Εθνική Εξόρμησις 195, 198 
Εθνική Τράπεζα 132, 135, 241 
Εθνι κό Βασιλικό Ίδρυμα 531 
Εθνικό Θέατρο Αθηνών 135, 603
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 28, 39, 40, 303, 

304, 421, 422
Εθνι κό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών 13 
Εθνικό Μετσόβιο Πο λυτεχνείο 202, 203
Εθνικό Ωδείο 530
Εθνικός Αθηνών 456
Ειδύλλια 84

Εισόδια της Θεοτόκου, γιορτή 282
Εισοδίων της Θεοτόκου, ναός 66, 195, 196
Εκδρομικός Όμιλος Λάρισας 111, 118 
Εκκλησία 451 
Εκπαίδευση: Δημοτική 65, 218, 219, 530· 

Μέση 25, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 43, 
62, 64, 74, 100, 101, 111, 121, 122, 130, 
159, 186, 197, 216, 242, 255, 264, 265, 
273, 281, 293, 302, 326, 333, 341, 367, 
376, 377, 396, 413, 414, 416, 419, 422, 
437, 462, 495, 500, 527, 529, 530, 
555, 605, 618, 619· Στοιχειώδης 529 

Έκτορας 432, 546, 547, 553 
ΕΛΑΣ 153, 153, 156, 473, 474
Ελάτη 582
Ελατοχώρι (Σκουτέρνα) Πιερίας 18, 153 
Ελαφίνα, χωριό 156
Ελεύθερη Γενιά 616 
Ελευθεροτυπία 616 
Ελλάδα, Έλληνες 14, 26, 29, 34, 35, 58, 

65, 78, 83, 84, 85, 86, 89, 103, 105, 
113, 117, 130, 137, 140, 141, 145, 146, 
150, 151, 157, 158, 163, 165, 169, 178, 
180, 183, 185, 197, 208, 218, 226, 228, 
254, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 292, 
299, 301, 305, 308, 317, 319, 322, 325, 
327, 340, 351, 373, 374, 384, 387, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 414, 422, 
430, 440, 451, 452, 457, 472, 477, 478, 
479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 
495, 504, 506, 520, 521, 525, 526, 
528, 533, 537, 540, 541, 542, 550, 
556, 558, 564, 568, 569, 570, 573, 
574, 577, 579, 584, 587, 591, 592, 598, 
603, 610· Στερεά Ελλάδα 47, 478, 496

Έλλη, καταδρομικό 269
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Μανσούρας· βλ. 

Γρηγορίειον
Ελληνική Αθλητιατρική Εταιρεία 13 
Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία 281, 299, 

301 
Ελληνικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής 13 
Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο): Λευκά-

δας 40, 43, 60, 61, 64, 65, 555, 607, 
612· Παλαμά Καρδίτσας 138 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Νεότητος 313
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Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 228
Ελληνο-Αμερικανική Ένωση 340 
Ελληνοαμερικανόπουλο 616 
Ελληνοϊταλικός πόλεμος (1940) 136, 153, 

165, 172, 195, 269, 292, 409, 569
Ελληνορώσων, συνοικία 257
Ελληνοτουρκικός πόλεμος (1897) 292 
Έλλιοτ 541
Ελλοί / Σελλοί 478
Έμπεδα Αιγίου 140
Εμπορική Τράπεζα 204 
Ένωση (Επτανήσου με Ελλάδα) 34, 228, 

308, 317, 323, 395, 500, 515, 528, 533, 
535, 537, 539, 540, 541, 542, 556, 577, 
578, 584, 585, 586, 588, 595, 599, 600

Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου 615 
Εξαρχόπουλος Νικόλαος 80, 85, 86
Εξαρχόπουλος Σπυρίδων 138 
ΕΟΝ 134, 137 
Επανάσταση (1821) 34, 87, 197, 207, 251, 

263, 292, 319, 385, 387, 389, 390, 391, 
482, 520 

Επαρχιακό Σχολείο Αρρένων Λευκάδος 46 
Επίδαυρος 282, 403
Επιδαύρου, οδός 255, 276 
Επιθεώρηση Τέχνης 290
Επιτάφιος Περικλέους 283, 351, 398, 430
Επιφάνιος, Ηγούμενος 480 
ΕΠΟΝ 469 
Επτάνησα, Επτάνησος Επτανήσιοι 34, 179, 

208, 211, 228, 242, 279, 308, 317, 319, 
395, 441, 481, 500, 511, 515, 533, 534, 
535, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 
578, 579, 584, 586, 587, 588, 591, 
592, 594, 599· Επτάνησος Πολιτεία 
534· βλ. και Ιόνια νησιά

Επτανησιακά Φύλλα 384 
Επτανησιακή Πρωτοχρονιά 550 
Επτανησιακή Σκηνή 597 
Έρασμος 84 
Έργα και ημέραι 84 
Ερμής 513, 581
Εσσάτ πασάς 484 
Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας και Νευ-

ροφυσιολογίας των Αθλητών 13 
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 615

Εται ρεία Λευκαδικών Μελετών 13, 19, 28, 
35, 40, 76, 175, 178, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 250, 253, 293, 294, 
405, 409, 416, 421, 439, 442, 445, 
446, 609, 613, 614, 615, 618, 619 

Ευαγγελισμός, νοσοκομείο 299, 305 
Ευαγγελιστρίας, ναός 305
Ευαγγελιστρίας, οδός 69 
Ευαγγέλου Χρήστος Στεφ. 303, 304 
Εύβοια 394
Ευκλείδης 618 
Ευριπίδης 82, 83, 84, 264 
Ευρύαλος 454
Ευρώπη, Ευρωπαίοι 78, 118, 286, 319, 

392, 393, 394, 508, 534, 538, 575, 585, 
591, 594 

Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών 323

Ζαβερδινός Δημήτριος 206 
Ζαβερδινός Ευάγγελος 516, 517, 588, 589
Ζαβερδινού Αριστούλα 189 
Ζαβερδινού Ευρυδίκη 205
Ζαβιτσάνος Γεώργιος 205
Ζαβιτσάνος Ε. 191
Ζαβιτσάνος Πέτρος 205
Ζαβιτσάνος Χρήστος 190
Ζαβιτσάνου Αμαλία 189 
Ζαγόρι 54, 296 
Ζαδές Γεώργιος 517
Ζαΐμης 593, 594
Ζακυνθινός Αργύρης 205
Ζάκυνθος, Ζακύνθιοι 150, 151, 232, 503, 

504, 537, 542, 585, 588 
Ζάλογγο 183
Ζαμπέλης Ναπολέων 539 
Ζαμπέλης Σπυρίδων 216 
Ζαμπέλιοι 513
Ζαμπέλιος Ιωάννης 238, 527, 599, 600, 601
Ζαμπέλιος Σπυρίδων Ι. 225, 528, 599
Ζαμπελίου, Πλατεία 603, 613 
Ζάππας Ευάγγελος 386
Ζάππειο 259 
Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αλε-

ξανδρουπόλεως 158, 161, 162
Ζαχαρόπουλος Περικλής 309 
Ζέγγελης Κωνσταντίνος 73 
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Ζέπος Παναγιώτης 406 
Ζέρβας Δημή τριος 205
Ζέρβας Λεωνίδας 28, 421
Ζερβός Ηλίας 539, 584, 585
Ζερβός Παναγής 193 
Ζερβού, φαρμακείο 167
Ζευγώλης Γεώργιος 328, 551
Ζευς ο Δωδωναίος 478
Ζήση Σταυρούλα 297 
Ζιντ Αντρέ 115
Ζουβέν Ειρήνη 257
Ζούλας Γαβριήλ 588 
Ζουρνατζής Σπύρος 262, 263
Ζυγός 178, 290, 451, 550 
Ζωγράφου Ιουλ. 342
Ζωσιμάδες 480, 481 
Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιω-

αννίνων 99, 480
Ζώτος Περικλής 295, 296, 299, 303, 304 

«Η Αδελφότης», σύλλογος 515, 518, 519, 
588

Ηγουμενίτσα 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
304, 305, 306, 349, 415, 421, 446, 555 

Ηλεία 233
Ηλέκτρα 82
Ηλιόπουλος Εδουάρδος (Έντυ) 235, 237, 

445 
Ηλιούπολη, Κάτω 317, 533
Η μάνα 602
Ηνωμένο Βασίλειο 536
Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων 536, 

541, 542 
ΗΠΑ 67, 116, 118, 122, 248, 318, 340, 422, 

423 
Ήπειρος, Ηπειρώτες 12, 17, 46, 47, 54, 140, 

153, 156, 165, 226, 268, 271, 296, 305, 
395, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 
485, 486, 520, 528, 535, 540, 568, 569, 
571, 578, 584, 592, 617, 618· Δεσποτάτο 
της Ηπείρου 226, 479, 485

Ηπειρωτική Εστία 550
Ηράκλειο 286
Ηράκλειος, αυτοκράτορας 381, 568
Ηρακλής 394

Ηρόδοτος 82
Ησίοδος 84, 331, 583 
Ήφαιστος 108, 360, 563 
Η Φι λαδέλφεια 352
Ηχώ της Λευκάδος 395, 404
Ηώς 327, 445, 550 

Θεατρική Εταιρεία 600 
Θεμελή-Κατηφόρη Δέσποινα Κ. 171, 182, 

185, 252
Θεμελής Σόλων 205
Θεοδωρακόπουλος Ι. Ν. 77
Θεόκριτος 84
Θεολόγος Σπύρος 296, 303
Θεολόγου, αδελφοί 296
Θεός 282, 351, 362, 373, 504, 573 
Θεοτοκάς Γιώργος 69
Θεοτόκος 282 
Θεοφανίδου 342 
Θεόφιλος, νεομάρτυρας 504
Θερμοπύλες 137, 269, 569· Θερμοπυλο-

μάχοι 84, 345
Θερμός (Κουτσουμπέλης) 41, 465 
Θερμός Θεόδωρος 244, 248 
Θερμός Κωνσταντίνος Ι. 189 
Θερμού Βέρα 182
Θερμού, οικογένεια 465 
Θεσπρωτία 299, 301, 305 
Θεσ σαλία 13, 17, 74, 99, 113, 118, 119, 122, 

138, 156, 478, 520, 528, 535, 540
Θεσσαλονίκη 12, 18, 45, 137, 147, 150, 158, 

159, 160, 161, 163, 164, 272, 297, 430, 
466, 471, 473, 474, 479, 491, 546, 612, 
614· Μέση Εμπορική Σχολή Θεσσαλο-
νίκης 466· Δημόσια Εμπορική Σχολή 
Θεσσαλονίκης 159

Θησέως, οδός 260 
Θουκυδίδης 52, 57, 82, 88, 283, 398, 477, 480
Θούριος 386
Θράκη 83, 107, 157, 158

Ιασονίδης Μενέλαος 445 
Ιγγλέσης Νικόλαος 44
Ίδη 521
Ιερά Μητρόπολις Λευκάδος και Ιθάκης 229, 

317 
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Ιερή Συμμαχία 534, 535
Ιερός Λόχος 392
Ιεροσπουδαστήριο Κερκύρας 505
Ιθάκη 62, 314, 501, 525, 542, 558
Ιθακήσιος Ναθαναήλ 585
Ικέτιδες (χορός) 613
Ιλιάδα 82, 88, 173, 296, 372, 390, 432, 

546, 552
Ιλλυριοί 431
Ιμπραήμ πασάς 393, 394 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / ΕΙΕ 

28, 421, 422 
Ιόνια νησιά, Ιόνιοι 503, 535, 536, 537, 539, 

540, 541, 542· βλ. και Επτάνησα 
Ιόνιο πέλαγος 241, 392, 525, 534, 535, 536
Ιόνιος Ακαδημία 496, 502, 511, 523· Θε-

ολογική Σχολή 502· Νομική Σχολή 
511, 523· Φιλολογική Σχολή 502

Ιόνιος Βουλή 536, 537, 538, 539, 540, 
542, 575, 577, 580, 584, 585, 586, 
587, 590, 591, 592, 593, 594

Ιόνιος Πολιτεία 227 
Ιορδάνου Έλλη 84
Ιουστινιανός 324
Ιππίας 84 
Ιπποκράτειο, νοσοκομείο (Αθηνών) 365
Ιπποκράτης, περιοδικό 283 
Ιπποκρά τους, οδός 70
Ιππόλυτος 82, 84 
Ιρά 219, 223
Ίρις, κινηματογράφος 70 
Ισοκράτης 283
Ιταλία, Ιταλοί 92, 173, 201, 229, 268, 269, 

270, 411, 508, 569, 570, 577, 583, 584, 
598, 601

Ιφιγένεια εν Ταύροις 84, 264, 431, 491
Ιχνευτές 83
Ιωακειμίδου Γεωργία 205 
Ιωάννης Δαμασκηνός 504
Ιωάννινα, Γιάννενα, 34, 53, 99, 128, 153, 

185, 193, 229, 242, 345, 415, 475, 477, 
479, 480, 482, 483, 484, 612, 618

Καβαλλερία Ρουστικάνα 601
Κάβαλλος Σφακιωτών 46, 54, 190 
Καββαδάς Γεώργιος 233, 326 

Καββαδάς Ιωάννης 510 
Καββαδάς Σπυρίδων Ι. 308, 510, 511, 513, 

515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 588, 
589, 600

Καββαδάς, ανθύπαρχος Λευκάδος 503
Καββαδία Αγαθή 509 
Καββαδίας Ιωάννης 307, 524
Καββαδίας Ιωάννης Ν. 508, 509
Καββαδίας Ιωάννης Σ. 523 
Καββαδίας Σαράντης 523 
Καζάζης Τάκης 192
Καζαντζάκης Νίκος 579, 613 
Καθημερινή 343, 347, 557
Καισαριανή 429, 491 
Κακαβούλη Ευγενία 191
Κακλαμάνης Ηλίας 597 
Κακλαμάνης Μιλ τιάδης 192
Κακλαμάνης Πάνος 181 
Κακλαμάνης Σωκράτης 206, 277 
Κακλαμάνης Τάκης 45 
Κακλαμάνης Φίλιππος 45 
Κακλαμάνης, παπάς 45
Καλαβρία 92
Κάλαμος 224
Κάλβος Ανδρέας 280, 386, 576 
Καλεώδης Μάρκος Ι. 256, 259, 260, 292
Καλιτσουνάκης Ιωάννης 73, 83, 84
Καλιφόρνια 423 
Καλκάνης Άγγελος 216, 600
Καλκάνης Θεόδωρος 114, 203
Καλκάνης Μάρκος 594 
Καλλίας Κ. 229, 230, 243 
Καλλισπέρη Σεβαστή 260
Καλογιάννης Πέτρος 205
Καλπάκι 612 
Καλυβάκια Τσουκαλάδων 46, 47, 48, 76, 

140
Καλυβιώτη Μαρίκα 262 
Καλυβιώτης Δημ. 262
Καλυβιώτης Κώστας Ι. 204 
Καλυψώ 581 
Καμπούρογλου Δημήτριος 274, 557
Κανάρης Κωνσταντίνος 391, 395
Κανελλόπουλος Π. 77
Καντ 86 
Καπλάνης 480 
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Καπνικαρέα 429, 491 
Καποδίστριας Ιωάννης 508 
Καππώτας Άγγελος 506 
Καραϊσκάκης Γεώργιος 393, 395
Καραμανλής Κωνσταντί νος 278, 452 
Καραμανωλάκης Βαγγέλης 40, 79 
Καραντινός Σωκράτης 603
Καραντώνης Ανδρέας 557, 615 
Καρβούνης Κ. 322
Καρδίτσα 137, 138, 605
Καρίνταβας Σπυρίδων Ν. 43 
Καριστιναίου Σοφία Γ. 257
Καρκαβίτσας Ανδρέας 386 
Καρούντης Χριστόδουλος 140
Καρουσάδες, Κέρκυρας 140
Καρούσος 603· βλ. Τζαβαλάς
Καρπενησιώτης 393
Καρπούζογλου Ελένη 342, 347
Καρτάνος Άγγελος 499
Καρτάνος Γιώργος 191 
Καρυά, 45, 57, 191, 314, 465, 523, 529, 

530, 531, 594
Καρυώτες, χωριό 189, 192
Καρύδης Ντίνος 597 
Καρφάκης Θεμιστοκλής 235, 237
Κασαπάκης Κώστας 285, 286, 422, 423
Κασιδιάρης, όρος 17, 46, 153, 172, 475
Κασομούλης Νικόλαος 386
Κάσος 393
Καστός 224
Κάστρο Λευκάδος (Αγίας Μαύρας) 209, 

238, 314, 323, 324, 603
Κατακλυσμός 83, 112, 218, 410, 413, 556
Καταρράκτης 353 
Καταφύγι (Πιερίων) 126, 160
Κατερίνη 12, 18, 37, 38, 39, 121, 123, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 141, 144, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 
158, 160, 161, 163, 165, 173, 194, 286, 
450, 465, 466, 467, 469, 470, 472, 474, 
546, 559

Κατηφόρη Δέσποινα 252· βλ. και Θεμελή
Κατηφόρης Ιωάννης 523 
Κατηφόρης Νίκος Γ. 600 
Κατηφόρης Νίκος Κ. 203

Κατηφόρης Σπυρίδων 523 
Κάτουλος 82, 83, 94, 106, 453 
Κατούνα 62, 192 
Κατοχή 25, 37, 38, 90, 141, 144, 149, 150, 

151, 153, 154, 157, 159, 164, 169, 201, 
215, 229, 437, 469, 609, 612 

Κατρά κης Μάνος 603
Κατσαβριάς Αντώνης 613 
Κατσαντωναίοι 48 
Κατσαρού 342
Κάτσενου Λουκία 190 
Κατσής Κωνσταντίνος 235, 237, 333 
Κατσιάρας 135, 219
Κάτω Εξάνθεια 190, 192
Κατωπόδη Βασίλω 185 
Κατωπόδη Καλο μοίρα Φ. 69, 181, 182, 

185, 205, 207, 461
Κατωπόδης Αριστείδης 249 
Κατωπόδης Γεράσιμος 233
Κατωπόδης Γεώργιος 181
Κατωπόδης Θεοφάνης 43, 60
Κατωπόδης Κωνσταντίνος 228
Κατωπόδης Νικόλαος 235, 237
Κατωπόδης Παναγιώτης 199, 203
Κατωπόδης-Πανοθώμος Νίκος 333, 348, 

445 
Κατωχώρι 175 
Κεραμόπουλος Αντώνιος 77, 78, 83, 84, 

177, 273
Κερασοβίτου Ελισσάβετ 205
Κεραυνός 584 
Κέρκυρα, Κερκυραίοι 44, 45, 57, 65, 140, 

343, 344, 345, 497, 502, 505, 506, 508, 
512, 513, 521, 535, 538, 540, 541, 542, 
577, 584, 586, 593, 595, 598, 599, 600, 
601 

Κεφαλληνία, Κεφαλονιά, Κεφαλλήνες, Κε-
φαλονίτες 186, 232, 500, 501, 518, 539, 
542, 584, 585, 595, 618 

Κικέρων 461
Κιουταχής 393
Κίρκη 581
Κίρρας, οδός 367
ΚΚΕ 469 
Κλαυθμώνος, Πλατεία 452 
Κλήμα (τοπωνύμιο) 47 

3. Evretirio.indd   647 18/4/2021   1:10:14 μμ



648 Ευρετήριο κύριων ονομάτων

Κόγκα, οδός 167
Κόγκας Σπύρος 205
Κοέν 132 
Κοζάνη 160, 606 
Κοθρέας 500
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ναός 341 
Κοκκινάκης Σταύρος 242, 243, 244, 248
Κόκκινος Δ. 207 
Κόλαση 173
Κολλέγιο Flagler 422 
Κόλλι Ραφαήλ 604
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος 386, 387, 393, 

395· βλ. και Γέρος του Μωριά
Κολοκούρι (Σβορώνος) Πιερίας 133, 149
Κολοφώνος, οδός 67
Κομπίτσης Στάθης 202 
Κόνδαρης Ευστάθιος 507
Κονδυλάτος Σπυρίδων Α. 62 
Κονιδάρης Κωστάγγελος Χρησ. 192
Κόνιτσα 183
Κοντάραινα 583
Κονταρίνης Κωνσταντίνος 178, 327, 550 
Κοντογιώργη Μαργαρίτα 206 
Κοντογιώργης Διονύσιος Π., 506, 507
Κοντογιώργης Πάνος 307, 414, 500, 505, 

506, 507 
Κοντογιώργης Σωτήρης 190
Κοντομίχης Διονύσιος 199, 203
Κοντομίχης Πανταζής 95, 223, 232, 244, 

263, 308, 321, 519, 604
Κοντοπρίας Επαμεινώνδας 219, 244 
Κόντος Κωνσταντίνος 69 
Κόντος Σ. 292
Κοραής Αδαμάντιος 386, 395
Κόρινθος, Κορίνθιοι 12, 126, 164, 526· 

Αρχαία Κόρινθος 290
Κορνουάλη 496
Κορνούτος Γ. 230 
Κοροπούλης Ευάγγελος 401
Κορφιάτης Νίκος 203
Κοσμάς, Αιτωλός 480
Κοσσώρη 342
Κοτζιά, Πλατεία 69 
Κοτζιάς Αλεξ. 615
Κοτοπούλη Ελένη 601
Κοτρώτσος Χρ. 342, 348 

Κουγέας Σωκράτης Β. 73, 84
Κουζούντελη 209, 308 
Κουκουλές Φαίδων 85, 88
Κουκουλιώτης Νίκανδρος 228, 232, 235
Κουκουλιώτης Νικόδ. 237
Κουκουλιώτης Νικόλαος Νικάνδρου 235, 

237
Κούμας Κωνσταντίνος 479 
Κουμιώτου 292 
Κουνιάκη Στέλλα 612 
Κουνιάκης Γιώργος Ι. 191
Κουνιάκης Δημοσθένης 62, 65 
Κουρέας της Σεβίλλης 601
Κούρτη Δ. 348
Κούρτης Kωνσταντίνος 203
Κουρτίδης Αρ. 386
Κουτσουνά Ζωή Ν. 257
Κοψιδά Ιωάννα 189 
Κρανίδης Άγγελος (Λάκης) 286 
Κρήτη 150, 286, 392, 393, 578, 579, 582, 588 
Κριαράς Εμμανουήλ 77
Κριμαϊκός πόλεμος 540
Κρίτωνας 15, 34, 121, 142, 145, 146, 216, 

218, 279, 283, 327, 409, 413, 430, 439, 
492, 550, 556 

Κτενάς Πάνος 523
Κύθηρα 502, 504, 541, 542, 585 
Κύκλωψ 83
Κύπρος 271, 392, 576 
Κυρά Φροσύνη 601
Κύρου ανάβαση 82, 283
Κύρου Βίλμα 603 
Κύρου παιδεία 82 
Κωνσταντίνος, διάδοχος / βασιλεύς 278, 

279, 316, 485, 525
Κωνσταντίνος, Μέγας 83, 568
Κωνσταντινούπολη 87, 160, 182, 479, 

480, 505, 507· Πατριαρχείο 480
Κωνσταντοπούλου 342
Λαβράνος Αναστ. 516, 517, 589
Λαζαράτα 191· βλ. και Μπαράκες
Λάζαρη Γαλάτεια 182
Λάζαρης Κώστας 203
Λάζαρης Νικόλαος Γ. 191
Λάζαρης Πάνος 45
Λάζαρης Χριστόφορος 211 
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Λάζαρος 190 
Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών 458, 459, 611
Λαϊνάς Αναστ. 137, 138, 139
Λακεδαίμονα, Λακεδαιμόνιος 137, 461
Λαμαρτίνος Αλφ. 173
Λαμία 345
Λαμπιρίδης / Λαμπρίδης 546 
Λαπαθιώτης Ναπ. 615
Λάρισα 45, 101, 111, 113, 114, 115, 116, 

119, 122, 142, 466, 479 
Λασκαράτος Ανδρέας 503, 579
Λατίνοι 83, 103, 106, 104, 105, 453
Λάχη 84
Λειψία 89 
Λεκατσάς 601 
Λέντζερης Σπυρίδων 297 
Λευκάδα, Λευκαδίτες 11, 12, 13, 14, 17, 

18, 25, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 50, 
51, 53, 54, 57, 62, 64, 69, 72, 77, 79, 
84, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 113, 
114, 115, 117, 121, 122, 126, 127, 136, 
137, 138, 140, 141, 145, 147, 148, 151, 
153, 154, 156, 158, 161, 164, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 
186, 187, 188, 192, 193, 194, 195, 198, 
199, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 
209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 
244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
254,. 255, 256, 262, 263, 265, 267, 
271, 272, 274, 276, 279, 280, 282, 283, 
285, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
296, 301, 302, 306, 307, 308, 309, 
313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
333, 334, 335, 338, 340, 343, 345, 
347, 348, 349, 353, 354, 395, 396, 
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 
414, 415, 416, 419, 421, 435, 439, 440, 
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 
451, 454, 456, 457, 458, 461, 462, 465, 
466, 479, 489, 490, 492, 494, 495, 
496, 500, 501, 502, 506, 507, 508, 511, 

512, 513, 514, 515, 516, 518, 520, 
523, 524, 525, 525, 526, 527, 528, 531, 
532, 533, 537, 539, 542, 543, 545, 550, 
551, 555, 556, 557, 558, 575, 577, 579, 
580, 582, 583, 584, 588, 589, 590, 591, 
592, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 
604, 607, 609, 610, 611, 612, 614, 617· 
Δήμος Λευκάδος 167, 178, 238, 319, 
598· Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας 
14, 21, 25, 35, 179, 201, 229, 230, 231, 
240, 241, 243, 253, 265, 267, 291, 314, 
315, 321, 334, 340, 343, 345, 347, 349, 
366, 408, 410, 414, 443, 444, 445, 462, 
492, 528, 557, 558· Δημόσιο Ταμείο 
Λευκάδος 231, 320· Πρωτοδικείο 
Λευκάδος 201· Φιλαρμονική Εταιρεία 
Λευκάδος 528, 530, 599, 602, 604

Λευκαδίτικες Σελίδες 307, 309, 321, 494, 
501, 502, 505, 508, 510, 550 

Λευκάς 208, 209, 212, 322, 515, 516, 
518, 519, 523, 550, 588 

Λευκάτας 209, 219, 222, 223, 314, 582
Λευκίμμη (Δήμος Λευκιμμαίων) 521 
Λευκός Πύργος 147 
Λεωνίδας 268
Ληξούρι 501, 506
Λιάκου Μάρθα 130, 132
Λιανός Θεόδωρος 259, 260
Λιβαδάς Γερ. 585
Λιβαδειά 430, 491 
Λίβερπουλ 504
Λίβιος 526 
Λιτόχωρο 126, 159· Αστικό Σχολείο (Ημι-

γυμνάσιο) Λιτοχώρου 18, 153
Λογγίσιος Κώστας 132, 135, 143, 144
Λογοθέτη, οικογένεια 509
Λογοθέτης Κωνσταντί νος Ι. 73, 80, 85, 86
Λογοθέτης Σπυρίδων 321
Λόγχερ Βενιαμίν 150
Λομβάρδος Κωνσταντίνος 540, 584, 

585, 586, 587, 591, 594, 595
Λονδίνο 496, 508, 542 
Λορεντζάτος Παναγής 70, 73, 77, 82, 120, 465 
Λούβαρης Ν. 70, 77
Λουκιανός 82 
Λύκειο: Εσπερινό Στυλιανής Αγαλιανού 
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(Ιδιωτικό) 349· Θηλέων Λευκάδος 
318, 320· Νέας Φιλαδελφείας 348, 559· 
Θηλέων Νέας Φιλαδελφείας 36, 335, 
336, 339, 341, 345, 555, 556· Θηλέων 
Φιλοθέης ή Χαλανδρίου 325· Λευ-
κάδος 495, 499, 500, 505, 506· βλ. 
και Δευτερεύον Σχολείον Λευκάδος

Λυκόπουλα 60 
Λυσίας 88, 283, 399
Λύχνος 579

Μαδουρή 206, 239, 314, 342, 515, 516, 
517, 589 

Μαθητικός Κόσμος 262, 263
Μαθιουλάκη 342
Μαίτλανδ 534 
Μακεδονία 133, 156, 159, 163, 165, 172, 

395, 478, 568, 569, 571, 614 
Μακεδονικός Αγώνας 292 
Μακρής 135
Μακρής Αθανάσιος Γ. 257, 282
Μακρής Χρίστος 132 
Μακρυγιάννης Ιωάννης 386 
Μαλακάσης 481 
Μαλακάσης Δημήτριος Χ. 63 
Μαλακάσης Δήμος 235, 237, 321
Μαλακάσης Μιλτιάδης 88, 95 
Μαλακάσης Ξεν. 167
Μαλακατέ Ιάκωβος 509
Μάλλιος Θεόδωρος Π. 197, 198, 199, 204, 

420, 429, 430, 487, 488 
Μαλρώ Αντρέ 115 
Μάλτα 106, 324
Μαμα λούκας Δημήτριος 178, 208, 209, 

212, 228, 340, 343, 347
Μαμαλούκας Λ. 323
Μανάρης Επ. 511 
Μανάρης Σπυρίδωνας 502 
Μάνδαρη Αρχοντία 387
Μάνη 605 
Μανιάκι 391, 393
Μανλάκης Χρίστος 589
Μανούδης Αναστάσιος 62 
Μανουσόπουλος Αθ. 194
Μανσούρα 71
Μαντούκι Κέρκυρας 45

Μάντσεστερ 496
Μανωλιάσα 483
Μανωλίτσης 45 
Μανωλίτσης Φίλιππος 45, 191 
Μαραγκός Γεώργιος Ε. 190 
Μαραθώνας 256, 274, 568 
Μαραθωνομάχοι 394
Μαραντοχώρι 583 
Μαργαρίτι 481
Μαρινάτος Σ. 77
Μαρίνος Ιωάννης 587, 599
Μαρίνου Ιωάννου, οδός 306 
Μαρκάς, 219
Μαρκεζίνης Σπύρος 262 
Μάρκος Αυρήλιος 197, 409, 438 
Μαρόπουλος Αντώνιος 44
Μαρουντσαία Σχολή 480 
Μαρούσι· βλ. Αμαρούσιον
Μαρούτσης 480 
Ματαράγκας Νικόλαος 219, 201
Μάτσας Αρτέμης 597 
Μάτσας Νέστορας 597 
Μάτση Ειρήνη 297 
Μαυρίδης Νίκος 181, 185
Μαυροβούνιο, Μαυροβούνιοι 584
Μαυροκέφαλος Γεράσιμος 62 
Μαυροκέφαλος Π. Α. 500 
Μαυρομάτης Θεόδωρος 201 
Μαυρομάτης Κ. 303
Μαυρομιχάλης Κυριακούλης 393
Μαυρομμά της Ευστάθιος 315 
Μαχαιράς Απόστολος Γεωργ. 589
Μαχαιράς Κωνσταντίνος 213, 228
Μεγάλη Βρετανία, Βρετανοί 156, 157, 496, 

534, 536, 537, 541, 542, 594· βλ. και 
Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο 

Μεγάλη Βρύση 215
Μεγανήσι 189, 190, 191
Μέγας Γεώργιος 192 
Μέκαλης Θεόδωρος 315, 316 
Μελάς Ιωάννης 237, 238
Μελάς Παύλος, στρατόπεδο 150 
Μελάς Σπύρος 134, 156, 182, 183, 386, 

388, 467 
Μελισσηνός Μ. Δ. 500 
Μενάρδος Σίμος 73, 88, 85, 264
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Μεραρχία Ιωαννίνων (VIII) 612
Μεργιανός Σωκράτης 313 
Μεσόγειος 324, 532
Μεσολόγγι 182, 207, 264, 387, 391, 392, 

393, 395, 488, 568
Μεσοπόλεμος 15, 40 
Μεσσήνης Τιμολέων 230, 231, 266, 315 
Μεσσηνία 415
Μεταμόρφωση Μεσσηνίας 415
Μεταξάς Αλ. 301 
Μεταξάς Ιωάννης 113 
Μέτσοβο 343, 345, 479 
Μεχμέτ Αλή 429, 488
Μητσοτάκης Κωνσταντίνος 452 
Μιαούλης 429, 488
Μιαούλης Ανδρέας 395
Μίγκου, οικογένεια 306
Μικρά Ασία 336, 392, 606 
Μικρώνης Κωνσταντίνος 600 
Μίλτον 15
Μινέττα 342
Μινωτής Αλέξης 603 
Μισύρης Κωνσταντίνος 201, 206
Μιχαλόπουλος Ιωάννης 218 
Μιχαλόπουλος Ν. 500 
Μίχου Άννα 189, 190
Μομφεράτος Ιωσήφ 539, 585
Μοναστηριώτη Μαυρέττα 182
Μοροζίνης 481 
Μορφέσης Άγγελος 190 
Μοσκόβης Βασίλης 69 
Μόσολας Νικόλαος 192
Μουζακιά 500
Μουλάς 603
Μούρμουρας Σπυρίδων 520
Μουσαίος 331
Μουσείο Αντικειμένων Με ταβυζαντινής 

Εκκλησιαστικής Τέχνης (Λευκάδας) 
14, 21, 25, 35, 179, 201, 231, 241, 253, 
291, 340, 341, 343, 347, 348, 366, 
408, 410, 414, 439, 441, 443, 445, 451, 
462, 557, 558· βλ. και Πινακοθήκη

Μουσικοφιλολογικός Όμι λος «Ορφεύς» 
Λευκάδος 21, 211 218, 219, 221, 222, 
223, 225, 227, 228, 235, 236, 241, 242, 
313, 446, 492, 530, 600

Μουσολίνι 268, 270
Μουστοξύδης Θεοδόσιος 232
Μπαλάνος Βασιλόπουλος 480 
Μπάλτσα, οικογένεια 43, 44
Μπαμπάνη· βλ. Γιαγκούλα
Μπαμπάνης Πάντος 160 
Μπαράκες (Λαζαράτα) Σφακιωτών 45
Μπαρλάς Τάκης 521 
Μπέη Δώρα Π. 99 
Μπέης Παναγιώτης 99, 101, 119, 128 
Μπεκιάρη Αλεξάνδρα 426 
Μπελούσης Παναγιώτης Σ. 256
Μπιζάνι 483, 484 
Μπλέρης Κωνσταντίνος 233
Μπλίζος Γεώργιος 321
Μπογδάνος Δημήτριος Ν. 589 
Μποέμ 601
Μπότσαρης Μάρκος 482
Μπότσαρης Νότης 482 
Μπότση Δέσπω 386
Μπουκουβάλας 578 
Μπουμπουλίνα 521 
Μπουρανέλλος 521 
Μπουραντάς 472 
Μπουρίτσα, Σχολή 274 
Μπουρλιάσκου 342
Μπωβουάρ Σιμόν ντε 115
Μυράτ 603
Μυρι βήλης Στρατής 130 
Μυρσινιάς Χαράλαμπος 316, 322 
Μύτικας 192, 224 
Μωριάς 391, 393, 395

Να ζωραίος Ιησούς 568
Ναμπούκο 601
Ναννούτζης Βικέντιος 502 
Ναπολέων 534, 535
Ναυαρίνο 394
Ναυπάκτιος 233 
Νέα Εστία 550, 613 
Νέα Ιωνία Αττικής 340
Νέα Φιλαδέλφεια 333, 334, 335, 336, 337, 

338, 339, 341, 342, 345, 347, 348, 349, 
352, 353, 354, 355, 356, 366, 367, 369, 
370, 371, 402, 415, 466, 555, 556, 559

Νέα Χαλκηδόνα 349
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Νείλος 393
Νεκρικοί διάλογοι 82
Νεοελληνικά Γράμματα 96 
Νεφέλες 83
Νίκαια 254
Νικιάνα 191
Νικόδημος Πάνος 61 
Νικοδήμου Άννα Π. 461
Νικολάρας· βλ. Ροντογιάννης-Νικολάρας
Νικόπολη 478
Νικόπουλος Νάσος 615 
Νίτσας Σταύρος 45
Νομαρχία: Αττικής 367, 404· Θεσπρωτί-

ας 299, 301· Λευκάδος 51, 194, 195, 
225, 228, 229, 232, 239, 244, 315, 316, 
318, 320, 321

Νομικόν Βήμα 323, 325, 447 
Νόρμα 601
Νοτάρης Ιωάννης Σ. 93, 257, 282, 287 
Νούγεντ 599
Ντόμης Ορ. 299 
Ντόσιος Θεοφ. 297 
Ντυσάπ 483 
Νυδρί 191

Ξάνθη 233
Ξενόπουλος Γρηγόρης 613 
Ξενοφώντας 82, 283
Ξηριάς, ποτάμι 113 

Ο αγαπη τικός της βοσκοπούλας 602
Ο άγνωστος 603
Οβίδιος 35, 83, 112, 218, 410, 413, 556 
Οδηγήτριας, μονή 84, 178, 215, 218, 231, 

272, 274, 290, 291, 327, 450, 550, 556 
Οδηγοί 60 
Οδυσσέας 226, 454, 525, 581 
Οδύσσεια 82, 83, 390, 613 
Ο έμπορος της Βενε τίας 601
Οθέλλος 601
Όθωνας 541 
Οι άθλιοι 602
Οι δύο ορφανές 601
Οιδίπους επί Κολωνώ 88, 91
Οιδίπους τύραννος 603, 614 
Οικονομίδης Ιωάννης 499 

Οικονόμος Γεώργιος Π. 69, 77, 80, 85, 87, 
177

Οικονόμος Κωνσταντίνος, ο εξ Οικονόμων 
386

Ολίτσικα 484 
Ολύμπια 454
Ολυμπιάδα 478
Ολύμπιος Γεώργιος 603
Όλυμπος 18, 26, 140, 153, 158, 160, 513, 581
Ομέρ Βρυώνης 501
Όμηρος 52, 57, 82, 83, 88, 173, 182, 296, 

331, 379, 432, 454, 480, 504, 546, 552, 
591 

Όμιλος Ερασιτεχνών Λευκαδίων Νέων 600
Όμιλος Ερασιτεχνών του Θεάτρου 600 
Ονουφρίου Βασ. 315, 321 
Οξονία 507
Οξφόρδη 15, 508 
Οράτιος 15, 82, 94, 106, 453
Οργανισμός Χειροτεχνίας 531 
Ορέστης 431, 491 
Ορσίνι 226 
Ορφανίδης Θεόδωρος 495
Ορφέας 331
«Ορφεύς»· βλ. Μουσικοφιλολογικός Όμι-

λος «Ορφεύς» Λευκάδος 
Ο σατανάς 602
Οσίου Λουκά, μονή 430, 491
Ουάρδ 585, 586, 592 
Ουγγαρία 583 
Ουγκολίνο 173
Ουγκώ 183 
Ουϊγορνία 507
Οχρίδα 290 

Παδοβάς 542, 587
Παζαΐτης Κώστας 150 
Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών 605
Παΐζης Π. 44 
Παΐζης Τηλέμαχος 585
Παίονες 431
Πάλα, περιοχή 309, 312 
Παλαιά Διαθήκη 608 
Παλαιό Φάληρο 606
Παλαιολόγοι 87 
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος 268
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Πάλαιρος 189, 190, 192 
Παλαμάς Κωστής 87, 94, 182, 280, 580, 

583 
Παλαμάς, χωριό 137, 138
Παλαμήδης Ηλ. 69 
Παλιάμπελα Βόνιτσας 45
Παλιάτσοι 601
Παλλαδινός Δωρόθεος, μητροπολί της Λευ-

κάδος και Ιθάκης 201, 204, 230, 241, 
265, 267, 282, 318, 347, 348, 349, 445, 
448, 451, 490 

Πάλλας Δημήτριος 290, 291
Πάλλιος Κ. 228, 235, 240, 242, 244
Πάλμερ Γου λιέλμος 507 
Πάλμερ-Σικελιανού Εύα 119, 340 
Πάλμος Κώστας 190 
Παναγία 269
Παναγία Χαλκέων, μονή 430, 491 
Παναγίας (Εισοδίων της Θεοτόκου), ναός 

384
Παναγίας, ναός 235, 354, 606 
Παναγιωτόπουλος Ι. Μ. 272, 274, 557, 615
Παναγιωτόπουλος Παν. 147 
Παναθήναια, επιθεώρηση 602
Παναθηναϊκό Στάδιο 454 
Πανάς 510 
Πανεπιστήμιο: Αθηνών 12, 31, 40, 62, 

65, 66, 69, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 
89, 90, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 117, 
119, 125, 142, 148, 182, 189, 301, 304, 
396, 422, 438, 465, 523, 555, 612· 
Θεο λογική Αθηνών 70· Ιατρική Αθη-
νών 12, 62, 69, 283, 287· Φιλοσοφική 
Αθηνών 31, 40, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 
76, 77, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 92, 93, 
99, 100, 102, 117, 119, 221, 301, 422, 
438, 465, 555, 605· Φοιτητική Λέσχη 
Πανεπιστημίου Αθηνών 40, 69, 70· 
Οικονομικό Αθηνών 259· Προπύλαια 
Πανεπιστημίου Αθηνών 69· Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
12, 74, 163, 304· Φιλοσοφική Θεσσα-
λονίκης 74, 75· Πανεπιστήμιο Βερολί-
νου 89, 118· Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-
ας 13, 17· Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγω γής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

13· Πανεπιστήμιο Κρήτης 286· Κων-
σταντινουπόλεως 160· Λειψίας 89· 
Οξφόρδης 215· Παρισίων 160· Πα-
τρών 92· Πενσυλβάνια 12· Ρώμης 12· 
Berkeley 309· Cornell 422· Illinois 318

Πανηγυρικός 283
Πάνθεον, κινηματοθέατρο 181, 183, 184, 

211, 223, 228, 233, 603
Πανουρ γιάς 393
Πανουτσοπούλος Χρ. 121 
Παξινός Παντα ζής 203 
Παξοί 540, 541, 542
Παπαγαλάνης Βασίλειος Ν. 62, 116, 219 
Παπαγεωργίου Αντώνης Δ. 257, 292
Παπαγεωργίου Γ. Ε. 153 
Παπαγιαννόπουλος 603
Παπαδάκη-Σταύρακα Φεβρωνία 219, 233 
Παπαδάτος Διονύσιος 150, 151 
Παπαδάτος Ιωάννης Σπ. 170, 183, 185, 

186, 203, 212, 254, 255, 257, 259, 260, 
261, 262, 263, 274, 279, 283, 292, 293, 
294, 297, 305, 414, 445, 617, 618, 619 

Παπαδάτος Σπύρος Ιω. 294, 414, 621 
Παπαδάτου Μαρία 262, 293 
Παπαδάτου-Γιαννοπούλου Χαρά 260, 263, 

264, 293, 620
Παπα δήμας Α. 194 
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 148, 156 
Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος 130, 141 
Παπαδόπουλος Χρ. 313
Παπαδοπούλου Πηνελόπη 257 
Παπαθανασίου Τάκης 192
Παπαϊωάννου Μ. 143
Παπαϊωάννου Νότα 366, 371 
Παπακωστόπουλος Σπύρος 190
Παπαμάρκος Χα ρίσιος 45 
Παπανδρέου Ανδρέας Γ. 452 
Παπανδρέου Γεώργιος 68, 452, 473 
Πα παντωνίου Ζαχαρίας 136 
Παπαοικονόμου Αντώνιος 131, 132, 156, 

158, 546 
Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος 386, 506
Παπάς Νίκος 135
Παπατόλιος Iπποκράτης 160
Παπατόλιος Αστέριος 12, 39, 126, 129, 

147, 160, 161, 163 
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Παπατόλιος Ζήνων Α. 147, 160
Παπατόλιος Νίκος 129, 160
Παπατόλιου Αλίκη· βλ. Ροντογιάννη Αλί-

κη Π.
Παπατόλιου Ελένη 129, 147, 152, 160
Παπατόλιου Ερασμία Α. 147, 152, 160
Παπατόλιου Μαρίκα 126, 129, 152, 160, 

161, 168
Παπατόλιου, οικία 152 
Παπαφλέσσας 154, 155, 156, 182, 183, 183, 

184, 393, 467 
Πάππος 618 
Παραλίας, Πλατεία 603 
Παραμυθιά 296, 606, 618
Πάργα 386, 537 
Παρθενώνας 568
Παρίσης Γεώργιος 180, 228, 232 
Παρίσι 63, 160, 240, 278, 508, 523, 535, 

536, 606 
Πάρκινσον, ασθένεια 293 
Πάσχα 239, 454, 589
Πασχάλειος Σχολή 480 
Πατάβιο 508
Πατίτσας Φιλήμων 70
Πάτρα, Πατρινοί 12, 121, 164, 233, 454
Πατρίς 584 
Παττακός Στυλιανός 370, 371
Παυλάτος Φώτης 283
Παχυδάκης 401
ΠΕΕΑ 474 
Πεζόπουλος Εμμανουήλ 69, 83, 84, 121 
Πειραιάς 78, 164, 235, 265, 473, 606
Πελοποννησιακός πόλεμος 526
Πελοπόννησος 87, 215, 478, 496· βλ. και 

Μωριάς
Πενσυλβάνια 12
Πεντέλη 256
Περατιά, Ακαρνανίας 44, 52, 190, 217, 

322, 323, 325, 447 
Περδικάρης Αργύρης 223· βλ. και Αργύ-

ρης, ληστής
Περδικάρης Ξενοφών 219, 238, 308 
Περδικάρης Χαράλαμπος (Μπά μπης) 77, 

109, 203, 219, 228, 232, 404
Περδικάρης Χαράλαμπος Φ. 170, 187 
Περί Ποιητικής 89

Περιβόλια 354
Περικλής 283, 453 
Περίσταση, Κατερίνης 128, 136
Περραιβός Χρ. 386 
Πέρσες 84, 182
Πέτα 592 
Πετρίτσειος Σχολή 506
Πετριτσόπουλος Πέτρος 511, 512, 513
Πευκούλια, τοπωνύμιο Τσουκαλάδων 110 
Πιερία 12, 17, 18, 26, 125, 126, 128, 130, 

131, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 144, 
149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 
161, 164, 167, 415, 465, 467, 471, 472, 
555 

Πιέρια όρη 18, 26, 140, 153, 156, 158, 160 
Πινακοθήκη Λευκάδος 314, 340, 343, 

345, 349, 441· βλ. και Μουσείο
Πινακοχώρι 607
Πίνδος 270, 384, 478, 521, 570 
Πιτσαδιώτης Αθανάσιος 282 
Πλαγιά 323
Πλάκα 324
Πλαστήρας Νικόλαος 163
Πλαταιές 374, 526
Πλαταρίδου Φανή Ν. 257
Πλατύστομα 191
Πλάτωνας 84, 88, 89, 91, 121, 142, 145, 

283, 331, 379, 390, 413, 457, 458, 460, 
480

Πλιάτσικα-Προβατά Τέτα 255 
Πλίνιος 85
Πλούμας Τάκης 88, 251
Πλούταρχος 82 
Πνευματικό Κέντρο: Ηλιουπόλεως 575· 

Λευκάδος 343 
Ποιητική 88
Πολίτη Καίτη 612
Πολίτης Λίνος 272, 274, 442 
Πολίτης Νίκος Ε. 454
Πολίτης Πέτρος 519, 588
Πολιτική Φιλολογική –των Πατρών– 121
Πο λιτικό Νοσοκομείο 497 
Πολύβιος 215
Πολυλάς Ιάκωβος 433, 434, 548, 553 
Πορφύρης Κ. 291 
Ποσειδώνας 374 
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Πράμαντα 411
Πρέβεζα 17, 481 
Πρεμεντινού, οικισμός Σφακιωτών 62
Πρίαμος 433, 547, 553
Πριτσλήδες 602 
Πρόκος Αντώνης 614 
Προμηθέας δεσμώτης 15, 52, 72, 82, 94, 

96, 106, 108, 119, 120, 121, 122, 142, 
279, 409, 413, 492, 556

Προσαλέντηδες 602
Πρόσκοποι 60
Προφήτου Ηλία, οδός 255, 256 
Πρωσσία 535, 542
Πρωταγόρας 59 
Πυλαρινός Σταματέλος 585
Πύρρος 478

Ραίντγκεν 396
Ραΐση 342
Ράλλης Δημήτριος 45 
Ράλλης Ιωάννης 472 
Ραμασώφ 603 
Ράπτης Σταύρος 303, 304 
Ρεμπώ Αρθ. 173
Ρέντζου, θίασος 601
Ρήνος 279 
Ριγολέττο 603 
Ριζάρειος Σχολή 274, 276, 277, 480 
Ρίζος Ιωάννης 297 
Ριζοσπάστης 115
Ρισπέν Ζαν 136 
Ροζάιρου 602 
Ρολάν Ρομαίν 115
Ρο μάντσο 616 
Ροντογιανναίοι 14, 17, 19, 53, 54, 71, 296, 

411
Ροντογιάννη Αλίκη Π. το γένος Παπατό-

λιου 12, 18, 20, 38, 49, 64, 92, 93, 99, 
125, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 
140, 141, 144, 147, 148, 149, 150, 152, 
153, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 
166, 167, 168, 215, 233, 255, 256, 277, 
283, 295, 317, 365, 422, 465, 546 

Ροντογιάννη Αλίκη Σ. 55
Ροντογιάννη Αναστασία το γένος Μπάλ-

τσα 43, 44

Ροντογιάννη Ασπασία Γ. 461 
Ροντογιάννη Βικτώρια 55
Ροντογιάννη Ελένη 164 
Ροντογιάννη Κονδύλω 55
Ροντογιάννη Λάμπρω 53
Ροντογιάννη Μελπομένη (Μέλπω) 41, 

44, 48, 53, 55, 164, 296 
Ροντογιάννη Νικολέττα το γένος Σταμα-

τέλου 12, 41, 47, 48, 49, 50, 53, 235, 354
Ροντογιάννη Σοφία Σ. 55
Ροντογιάννη Σταμάτα το γένος Βουκελά-

του 42, 44 
Ροντογιάννη Χρυσαυγή 55
Ροντογιάννη, οικογένεια 410
Ροντογιάννης Αναστάσιος 55
Ροντογιάννης Αντώνης Αν. 55
Ροντογιάννης Αποστόλης Αν. 55 
Ροντογιάννης Γεώργιος (Γάκης) Π. 11-12, 

55, 167, 168, 461
Ροντογιάννης Γεώργιος Αν. 55
Ροντογιάννης Γιώργης Νικολού 116 
Ροντογιάννης Γρηγόρης (Τζίμης) Κ. 296 
Ροντογιάννης Ευάγγελος 316 
Ροντογιάν νης Ζήσης 69 
Ροντογιάννης Θεοδόσης Θ. 52
Ροντογιάννης Θεόδωρος 43
Ροντογιάννης Θοδωρής Αντ. 55
Ροντογιάννης Θωμάς Π. 52
Ροντογιάννης Κώστας Γ. 41, 76, 296
Ροντογιάννης Μηνάς Κ. 42, 43, 411
Ροντογιάννης Παναγιώτης Αν. 55
Ροντογιάννης Παναγιώτης Απ. 48
Ροντογιάννης Παναγιώτης Θ.
Ροντογιάννης Πάνος Γ., εγγονός του φι-

λολόγου-ιστορικού 55 
Ροντογιάννης Σπύρος, ανθυπολοχαγός 612 
Ροντογιάννης Σπύρος Θ. 55
Ροντογιάννης Σπύρος Π. 55, 167, 168, 306, 

326, 333, 449, 465
Ροντογιάννης Φίλιππος Π. 52, 55
Ροντογιάννης Χρίστος 95
Ροντογιάννης-Ζέππος Κώστας Γρηγ. 48, 

296 
Ροντογιάννης-Μελάς Σπύρος Γ. 12, 13, 

17, 18, 19, 41, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 59, 
64, 76, 95, 99, 101, 117, 121, 140, 141, 
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153, 165, 172, 296, 354, 409, 415, 457, 
475, 476

Ροντογιάννης-Μπάλτσας Θωμάς 164
Ροντογιάννης-Nικολάρας Γεώργιος Π. 18, 

27, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 55, 57, 58, 64, 
282, 353, 415, 465

Ροντογιάννης-Νικολάρας Νικόλαος Απ. 43, 
44, 48, 52, 55

Ροντογιάννης-Νικολάρας Πάνος Ν. 44, 55 
Ροντογιάννης-Παναγιωτάκιας Νικολάκης 

53
Ροξάν, θίασος 603
Ρουμανία 392
Ρουμανόβλαχος 150 
Ρούμελη 324, 391, 395
Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο 616 
Ρώμη, Ρωμαίοι 12, 85, 440, 453, 461, 478, 

583
Ρωσία, Ρώσοι 115, 526, 536, 542
Ρωσοπόντιοι 132 
Ρωσοτουρκικός πόλεμος 482 
Ρωσοτούρκοι 227, 526, 534, 536 
Ρώτας Βασίλης 182 

Σαγωνά Δέσποινα Α. 257
Σαίξπηρ 448
Σακελαρόπουλος 45
Σα κελλαρίου Αντώνιος Η. 92 
Σα κελλαρίου Κίμωνας 426 
Σακκάς Βασίλειος Δ. 191
Σαλπιστής Ν. Π. 154, 155, 156
Σαμουήλ 388
Σαν Ντιέγκο 423
Σάντας Γεράσιμος Χ. 181, 185, 422 
Σάντας Κωνσταντίνος Χ. 318, 422 
Σάντας Παναγιώτης 252 
Σάντας Πάνος 203
Σάντας Στάθης 186, 414, 606, 607
Σαπφώ 222, 223, 225, 314
Σαπφώ, θέατρο 600, 601
Σαπφώ, τυπογραφείο 500 
Σαρακωμένης 45
Σαραντάπορο 568
Σαρατσιώτου Ελένη Χ. 257
Σαρλώ 613 
Σαρτρ Ζαν-Πωλ 115

Σαχίνης Απόσ. 615
Σβορώνος Νικόλαος Γ. 28, 63, 65, 77, 79, 

421
Σβορώνος, χωριό 133· βλ. και Κολοκούρι
Σβώλος Αλ. 90 
Σγουρδής Γεώργιος 479 
Σελλοί 478
Σενέκας 286
Σέρβοι 584
Σέρβος Γερ. 216
Σέρβος Ζαφείρης 524 
Σέργη-Καλογεροπούλου Μαρία 257
Σέργιος 381
Σερεπίσος Κωνσταντίνος 62, 63, 79, 228
Σημέττα Ελένη 182
Σητεία 150
Σήτων 584 
Σίβυλλα 603
Σιγάλας Γ. 320
Σίδερης Βασίλειος 235, 237 
Σίδερης Λεωνίδας 235, 237
Σίδερης Μάριος Σπ. 235, 237, 355 
Σίδερης Πολυχρόνης 330 
Σιδηροπούλου Αικατερίνη Ι. 257
Σικάγο 318
Σικελιανοί 408
Σικελιανός Άγγελος 43, 119, 225, 226, 280, 

314, 327, 330, 340, 410, 523, 529, 550, 
557, 580, 583, 589, 590, 603, 609, 611, 
613, 614

Σικελιανός Ιωάν νης 44, 500 
Σίλλερ 578
Σιμωνίδης 15, 84, 137 
Σισμανόγλειο Νοσο κομείο Αθηνών 459 
Σιώρης Ν. 383 
Σκαλκέας Γρηγ. 458 
Σκανδαλιάρης Θέμης 255 
Σκάροι 175, 589 
Σκαρπέλος Γεώργιος 348, 404 
Σκασμάδα, τοπωνύμιο 76 
Σκάσσης Ερρίκος 73, 78, 82, 83, 92, 93, 

94, 111, 147, 465
Σκιαδάς Αριστόξε νος Δ. 171, 182, 189, 199, 

203, 207, 221, 252, 281, 365, 404, 422, 
446, 615 

Σκιαδάς Δημ. 348 
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Σκιαδάς Κλεόβουλος 252
Σκλαβενίτης Δημήτριος Χ. 76, 99, 171, 

174, 175, 189, 207, 214, 252, 442
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος Ε. 39, 103, 

170, 176, 189, 208, 213, 321, 460, 461
Σκλαβηνοί 478
Σκληρός 583 
Σκληρός Γεώργιος 185
Σκλη ρός Διονύσιος 603 
Σκληρού-Σταύρου Λί τσα 237 
Σκορπιός 314, 342, 516
Σκουπιώτου Κωνσταντίνα Αθ. 256, 257, 260
Σκουτέρνα· βλ. Ελατοχώρι
Σκυθία 108
Σκυλόσοφος 481
Σκωτσέζος 215
Σλάβοι 478
Σολαίρ Ιωάννης 216, 502 
Σολδάτος Αθανάσιος 61 
Σολδάτος Γ. 616 
Σολδάτος Ντίνος 251, 252
Σολδάτος Σπύρος 41
Σολδάτος Χρίστος 181, 189, 250, 252
Σολδάτου Σοφία Γ. το γένος Ροντογιάν-

νη 41, 53, 55, 164, 168, 173, 338, 354
Σολλίου, Δήμος (Ακαρνανίας) 192
Σολωμός Διονύσιος 19, 87, 94, 173, 271, 

319, 386, 395, 477, 504, 554, 576, 578
Σολωμός Νικόλαος 578 
Σοπέν Φρειδερίκος 280 
Σο σιαλιστικό Κόμμα ΕΛΔ 9,
Σουγλές Στυλ. 388 
Σουηδία 607 
Σούλης Θωμάς 70 
Σούλι, Σουλιώτες 301, 303, 386, 387, 388, 

391, 481, 482 
Σούτσος Παναγιώτης 521 
Σούτσος, στρατηγός 485 
Σοφο κλής 82, 83, 88, 91, 372, 614 
Σπαθαριές 543 
Σπανόπουλος Π. 505
Σπανού, μονή 480 
Σπανοχώρι 610, 612
Σπάρτη, Σπαρτιάτες 137, 182, 288, 314, 526
Σπαρτοχώρι, Μεγανησίου 189, 190
Σπετσιώτες 386

Σπητέρης Τώνης 179
Σπυριδιώνης 395 
Σπυρόπουλος Δ. 213, 370
Στάλιν 115
Σταματελαίοι 48, 53, 54, 411
Σταμα τελάτα Τσουκαλάδων 20, 41, 48, 465 
Σταματέλλος Βαγγέλης Θ. 181
Σταματέλλος Θεοδόσιος 61, 219, 220
Σταμα τέλλος Νίκος 233, 244
Σταματέλος Αναστάσης 523
Σταματέλος Βασίλειος Ι. 14, 19, 27, 46, 

65, 66, 67, 76, 113, 117, 121, 415, 446 
Σταματέλος Γεράσιμος 140 
Σταματέ λος Γεώργιος Αντ. 47, 48, 52 
Σταματέλος Γεώργιος Βασ. 111, 113, 121, 

122, 277 
Σταματέλος Γιώργος 19 
Σταματέλος Επαμεινώνδας (Νώντας) 122
Σταματέλος Επαμεινώνδας (Τάκης) 445 
Σταματέλος Επαμεινώνδας Κ. 62, 63, 130
Σταματέλος Θεοδόσιος 201, 213
Σταματέλος Ιωάν νης Κ. 62, 235, 264, 265, 

266, 288, 414, 419, 420, 429, 431, 436, 
489, 493, 503, 510, 523, 528, 546, 559, 
605

Σταματέλος Ιωάννης Νικ. 216
Σταματέλος Ιωάννης Πλ. 48
Σταματέλος Κωνσταντίνος Επαμ. 219, 

318, 414, 543
Σταματέλος Κώστας 213 
Σταματέλος Κώστας Θεοδ. 168
Σταματέλος Λάζαρος, παπάς 48
Σταματέλος Μήτσος (Αργανιάς) 48
Σταματέλος Μιχαήλ 203
Σταματέλος Νικόλαος 523 
Σταματέλος Νικόλαος Αποστόλου 43 
Σταματέλος Πάνος (Νταλαμπάκος) 48 
Σταματέλος Πανταζής Α. 265 
Σταματέλος Πλάτων 44 
Σταματέλος Σπυρίδων Γεωργίου 48
Σταματέλος Τάκης-Επαμεινώνδας 14, 19
Σταματέλος-Ζορμπάς Θωμάς Κώστα 76 
Σταματέλος-Κατσαντω νιάς Γεώργιος 41, 

465 
Σταμα τέλος-Μητσοπάνος Ευάγγελος 76 
Σταματέλου Αγαθή 48
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Σταματέλου Ελένη το γένος Κατσαντώ-
νη 48, 49

Σταματέλου Κάκια 111
Σταματέλου Μηλιά 55
Σταματέλου Όλγα 523
Σταματέλου Φιλαρέτη το γένος Καββα-

δία 523
Σταματέλου, οικογένεια 410
Σταματιάδης Κλεισθένης Α. 257
Σταματόπουλοι 602
Σταματόπουλος Βύρων 396
Σταματόπουλος Ζώης Γρηγ. 589
Σταματοπούλου 342
Στάμος Γιάννης 353
Στασινοπούλου Αγγελική 281
Στασινοπούλου-Σκιαδά Αγγελι κή 365 
Σταύρακα Αίμη 182
Σταύρακας Ιωάννης 181
Σταύρακας Ξενοφών 175, 203 
Σταυρίδου Σούλα 136 
Σταυρινίδης 503 
Σταυρόπουλος Ιωάννης Θ. 257
Σταύρος Περικλής 515, 516, 517
Σταύρος Σπύρος 203
Σταύρου Λίτσα Αριστ. 235
Σταυροφόροι 478 
Στεργιάδης Ανδρ. Κ. 316 
Στεργιώτης Τηλέμαχος 191 315, 343 
Στεφανίτσης Γεώργιος 505 
Στιχουργήματα 579 
Στορξ 593
Στρατολογικό Γραφείο Λευκάδος (150ό) 

140 
Στράτου Θ., οδός 168
Στρατούλης Κωνσταντίνος, επίσκοπος Κυ-

θήρων 307, 414, 502, 503, 504, 505, 557
Στυλιανοπούλου Δέσπω 99, 100, 109 
Στυλίδα 388 
Στύλοι Ολυμπίου Διός 259 
Σύβοτα 583
Σύβρος 175, 191, 192, 244, 583 
Συγγρού, νοσοκομείο 160 
Συκουτρής Ιωάννης 69, 73, 77, 85, 88, 89, 

91, 118, 442 
Σύλλογος Λευκαδίων Αθηνών 238 
Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιουπόλεως 575 

Συμπέθερος, Εισαγγελέας 219 
Συμπόσιο 88, 89, 91
Συνοδινού Άννα 603
Συρία 392
Συρμακέσης Χριστόδουλος 402
Σύρος 606
Σφακιώτες 45, 46, 54, 62, 191, 612 
Σχολαρχείο· Λευκάδος 605· Τσουκαλά-

δων 465· βλ. και Ελληνικό Σχολείο 
Σχολή Εθνικής Αμύνης 277 
Σωκράτης 15, 35, 91, 142, 144, 145, 165, 

331, 379, 413, 430, 440, 452, 453 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 237, 242

Ταμπάκης Σωτήρης 181, 185
Τα Νέα 280
Τάργας Αχιλλεύς 516, 517, 588, 589
Τάταρης 144
Τατόι 317 
Τζαβαλάς Καρούσος 602 
Τζαβέλας Κίτσος 482
Τζαβέλας Φώτος 482
Τζάρτζανος Αχιλλεύς 128, 129
Τζεβελέκη Τζένη 182
Τζεβελέκη-Αρτα βάνη,εταιρεία 603
Τζεβελέκης Αντώνιος 199, 203, 238, 343, 

347
Τζεβελέκης Ευστ. 602
Τζιτζιλέρης Αλ. Χ. 325 
Τζιώλα Μαριάνθη 99, 160
Τζιώλας Νικόλαος 99, 101, 119, 128, 160 
Τζουμέρκα 481
Τηλυκράτους, οδός 167
Τήνος 269
Το Βήμα 239, 557
Το Βήμα της Λευκάδος 313 
Το Ελληνικό διήγημα 616 
Τόκοι 226 
Τομές 616 
Τόσκα 601
Τουρκία, Τούρκοι 392, 393, 479, 484, 484, 

500, 501, 520, 526, 533, 536, 537, 541 
Τρανός Σπυρίδων 62 
Τραχίνιες 614 
Τριανταφύλλης Θεόδωρος 44
Τρίκαλα 13, 17, 99, 479 (Τρίκκη) 481 
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Τρικούπης Σπ. 207
Τριολέ Έλσα 115
Τρίπολη 45· Τριπολιτσά 183, 393 
Τροία 433, 526, 548, 553 
Τρωικός πόλεμος 478
Τσαρλαμπάς Μάρκος 522
Τσε Γκεβάρα Ερνέστο 452 
Τσερές Δημήτρης Σπ. 40, 60 
Τσερκινίδης Ηλίας 301 
Τσιαριτσιάνη 138 
Τσίγκας Δ. 500
Τσίλαγας Μι χαήλ 326, 328, 341, 420, 432, 

434, 436, 545, 551, 552
Τσιλιβάκου Σταυρούλα Ι. 257 
Τσιμενίδης Αλ. 301 
Τσιούφης Αν. 138 
Τσί ριμπας Δημ. 281
Τσιρίμπαση, βιβλιοπωλείο 262
Τσιρίμπασης Αθανάσιος Νικ. 62, 445 
Τσισκινίδης Ηλ. 315 
Τσιτσέλης Ηλίας 506 
Τσιτσιρίδης Μανόλης 150, 157 
Τσούκα 484 
Τσουκαλάδες, Τσουκαλαδιώτες 11, 12, 17, 

18, 19, 20, 35, 39, 41, 42, 46, 50, 53, 54, 
64, 65, 66, 72, 76, 100, 103, 104, 110, 
113, 140, 141, 145, 164, 166, 167, 168, 
194, 195, 196, 198, 215, 218, 229, 235, 
265, 280, 318, 354, 355, 384, 408, 410, 
411, 458, 460, 461, 465, 543, 544, 605

Τσου μαναίοι 296
Τσώρτσιλ 472, 473
Τυπάλδος Γερ. 585
Τυπάλδος Ιακωβάτος Κ. 502 
Τυπάλδος Καπελέττος (Δοττοράτος) Ιω-

άννης 539, 585
Τύρναβος 113, 115, 122 

Υδραίοι 386
Υπέρ αδυνάτου λόγος 283
Υπηρεσία Επισιτισμού Θεσσαλονίκης 159 
Υπουργείο· Αμύνης ΗΠΑ 422· Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως 127, 507· Εσωτερικών 
588· Οικονομικών 231, 558· Παιδείας 
79, 121, 130, 141, 153, 167, 186, 194, 
228, 230, 237, 240, 242, 243, 244, 

254, 255, 274, 276, 278, 279, 291, 294, 
306, 318, 320, 326, 333, 341, 367, 370, 
383, 385, 402, 416, 420, 437, 490, 492, 
500, 546, 555, 558

Υψηλάντης Αλέξανδρος 393
Υψηλάντης Δημήτριος 508 

Φαίακες 344, 454
Φαίδωνας 121, 143, 326, 453
Φάληρο 394
Φανερωμένης, μονή 166, 272, 280, 314
Φαρμάκης 393
Φατούρος Απ. 319
Φατούρος Δημήτριος 228
Φατούρος Χριστόδουλος Κων. 235, 237
Φειδίας 85
Φεραίος Ρήγας 386 
Φεσόπουλος· βλ. Γυμνάσιο Φεσόπουλου
Φεστιβάλ Αθηνών 238 
Φεστιβάλ Λευ καδίων Ποιητών 232
Φθενάκη Κλειώ Ε.  256 
Φθιώτιδα 394
Φιλανθρωπηνών Σχολή 479 
Φιλαρμονικής, οδός 167
Φιλελεύθεροι 158
Φιλελεύθερος 584 
Φιλήμων Ι. 207
Φιλική Εταιρεία, Φιλικοί 317, 386, 388 
Φίλιππα Ε. 244 
Φιλιππακό πουλος Νίκος 132, 144 
Φίλιππας Αλέκος 191
Φίλιππας Αντώνης 604
Φίλιππας Θέμος 237
Φίλιππας Θεοφάνης 235
Φίλιππας Ιωάννης Μιχ. 589 
Φίλιππας Κωνσταντίνος 192, 588
Φίλιππας Παναγιώτης 190
Φίλιππας Σπυρίδων 199, 201, 203, 232
Φίλιππας-Πα νάγος Σπύρος 201, 211, 228
Φίλιππος Β΄ 431, 487, 488
Φιλοδραματική Εταιρεία 600 
Φιλοθέη 325, 355 
Φιλολογική Πρωτοχρονιά 616 
Φλωρεντία 173
Φλώρινα 122, 130, 606 
Φοιτητική Συντροφιά 77 
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Φράγκοι 479, 526
Φραγκούλης Α. 164 
Φραγκούλης Βασίλειος 199, 201, 202, 

203, 446, 501
Φραγκούλης Κ. 206 
Φρύνι 166, 502 
Φτερνό 175 
Φυλακτός Δ. 292
Φώτα 48
Φωτεινός 578, 579, 581, 583, 589, 595
Φωτεινός Γεώργιος Θ. 160 
Φωτιάδης 96 
Φωτομάρας Χρήστος 482
Φώτσης Αναστάσιος 303 

Χαλάνδρι 20, 25, 38, 53, 93, 157, 172, 173, 
212, 248, 254, 255, 256, 259, 260, 262, 
263, 264, 265, 267, 272, 274, 276, 277, 
278, 281, 283, 285, 286, 287, 288, 290, 
291, 293, 294, 297, 305, 325, 336, 355, 
365, 370, 421, 422, 455, 466, 489, 555, 
618, 619· Άνω Χαλάνδρι 260 

Χαλικιάς Πάνος Ευαγ. 235, 237
Χάλκη 502
Χάνι της Γραβιάς 392
Χαντέλης Ιωάννης 129
Χαραδιάτικα 192, 583 
Χαραμόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βι-

βλιοθήκη 52
Χαραμόγλη Νίκη 182 
Χαραμόγλης Γεώργιος 69 
Χάρης Πέτρος 615
Χατζίνης Γ. 615
Χατζίσκου-Νικηφοράκη, θίασος 603 
Χατζόπουλος Γιώργος 152
Χατζόπουλος Ζήνων 160

Χατζόπουλος Ν. 404
Χατζόπουλος Φιλώτας 160 
Χατζοπούλου Ελένη 160 
Χατζοπούλου Λιλίκα 160
Χατζοπούλου Πηνελόπη 160 
Χέλμη Καλλιόπη 52
Χέλμη Παγώνα το γένος Ροντογιάννη 52
Χέλμης Αντώνης Αρ. 52 
Χέλμης Αργύρης 52 
Χέλμης Γιάννης Αρ. 52
Χέλμης Δημήτρης Αρ. 52
Χελώνη 516
Χέρμπερτ Ουίλλιαμ 495, 496
Χίλωνας 461
Χιμάρα 481 
Χίος 504
Χίτλερ 270
Χολαργός 147, 256
Χόρτης Κ. Π. 500
Χουρμούζιος Αιμ. 615
Χρηστοβασίλης Χρ. 386
Χριστίνα 601
Χριστοδουλοόπουλος Γεώργιος 519
Χριστός 190, 202, 236, 485, 504, 507, 518
Χριστούγεννα 17, 173, 235, 236, 340, 370, 

385
Χρονογραφήματα 209
Χρυσάφης Ι. 77

Ψαλίδας Αθανάσιος 216, 327, 413, 480, 
502, 550

Ψαρά, Ψαριανοί 173, 386, 393, 429, 488 
Ψυχάρης Κ. 370 
Ψυχικό 256

Ωνάσης Αριστοτέλης 314, 342
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Agfa 140 
Ansted 324 

Berkeley 309
Byron 94, 105, 117 

Chandeplenre G. 483 
Chaplin Charlie 70
College of All Souls 215
Colorado 248 

Dante Αlighieri 106, 173
Dayton Daryl D. 340
De Bello Gallico 92, 218, 556
de Bouge Xavier 104
Denver 248

École Pratique des Hautes Études 63

Fraser Peter 215

Graeca Wilamowitziana, σύλλογος 89 
Graecia 478

Hammond Nicholas G. L. 156, 215 
Henry Boot & Sons Ltd 113, 114
Howard University 116 

Inscriptiones Graecae 215

Ionian Islands 324

Jaeger W. 89

Keaton Buster 70
Klaffenbach Gunther 215, 490

Lloyd Harold 70

Milton J. 85, 94, 106, 107, 117 

NASA 422 
New York Academy of Science 13 

Rotolo Vincenzo 615 

Santas Constantine 318
Skinner Κυριάκος 106
Special Operations Executive 156, 215
Stati Uniti delle Isole Ionie 536
Stilo, χωριό Καλαβρίας 92

Twayne, εκδόσεις 318

von Wilamowitz-Μoellendorff U. 89

Washington 116
Wassan Jean 414
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