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Πρόλογος 
 

 

 Παιδεύτηκα πολύ να επιλέξω για υπότιτλο της εργασίας μου τέσσερα 

επίθετα που να του ταιριάζουν, που να χαρακτηρίζουν δηλαδή τον Δημή-

τρη Ν. Μαρωνίτη ως δάσκαλο (εμπαθής), ως φιλόλογο (πολύτροπος), ως 

διανοούμενο (ανένδοτος) και ως λόγιο που πάλεψε μια ζωή με την ελλη-

νική γλώσσα, αρχαία και νέα, (ισοβίτης της γλώσσας).  

 Το επίθετο εμπαθής, παρόλο που είναι παρεξηγήσιμο, αφού έχει φορ-

τισθεί και με αρνητική σημασία, αναμφισβήτητα ταιριάζει στον δάσκαλο 

Μαρωνίτη, που, κατά την μαρτυρία των μαθητών του, ήταν δάσκαλος πα-

θιασμένος, που αναστάτωνε δηλαδή τις αίθουσες και τα αμφιθέατρα, που 

προκαλούσε και συνάρπαζε τους φοιτητές, αλλά ταυτόχρονα και κάποιους 

δυσαρεστούσε. Η παθιασμένη διδακτική συμπεριφορά του απέκλειε ανα-

πόφευκτα την ουδέτερη στάση των μαθητών του. Για να μιλήσω με τον τρό-

πο του: ως εμπαθής δάσκαλος γινόταν συμπαθής αλλά ταυτόχρονα και αντι-

παθής. Η διδακτική εμπάθεια αποκλείει κατά κανόνα τη μαθητική απάθεια.  

 Με το επίθετο πολύτροπος στάμπαρε αιωνίως ο Όμηρος τον Οδυσσέα. 

Είναι ο πιο γνωστός αλλά ταυτόχρονα ένας αρκετά δυσπροσδιόριστος χαρα-

κτηρισμός του κεντρικού και περίπλοκου ήρωα, τις επικές περιπέτειες του 

οποίου ο Μαρωνίτης παρακολούθησε βήμα βήμα και τις μετέφερε στα καθ’ 

ημάς με τη μετάφραση της Οδύσσειας και της Ιλιάδας. Νομίζω ότι ο Μαρω-

νίτης δικαιούται ως φιλόλογος το ομηρικό κατηγορούμενο του Οδυσσέα, 

«ως επί πολλά τραπείς και πολυκίνητος τη διανοία», κατά την εύστοχη δια-

τύπωση του ομηριστή αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, διότι απέ-

δειξε, αναμφίβολα, με τη φιλολογική ευρυχωρία και ευκινησία του ότι συ-

γκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον καθιστούν πολύτροπο.1 

 Το ανένδοτος χρησιμοποιήθηκε και συνδέθηκε με μια συγκεκριμένη 

πολιτική περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του ΄60. Το επέλεξε ως σύν-

θημα και το παγίωσε στο πολιτικό λεξιλόγιο ο «Γέρος της Δημοκρατίας» 

                                                 
1  Στον Μαρωνίτη πηγαίνει και το επίθετο ιδιότροπος, ως χαρακτηριστικό της ειδικής και 

ιδιαίτερης στάσης του στην κριτική των λογοτεχνικών έργων, διότι, όπως θα φανεί στο 
οικείο κεφάλαιο, στον τομέα αυτόν ακολούθησε προσωπικό τρόπο. 
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Γεωρ. Παπανδρέου, όταν χαρακτήρισε ανένδοτο τον αγώνα του για τη βελ-

τίωση της ελληνικής δημοκρατίας και, ιδιαίτερα, της εκπαίδευσης του τό-

που στην περίοδο μετά το 1961. Ο Μαρωνίτης και στην περίοδο εκείνη 

αγωνίστηκε με ένταση να πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

και στα αμέσως επόμενα χρόνια εναντιώθηκε στη Χούντα. Στάθηκε και 

τότε και στη συνέχεια ως πολίτης και πνευματικός άνθρωπος αξιοθαύμα-

στα ανένδοτος. 

 Το τελευταίο, το ισοβίτης της γλώσσας, το δανείστηκα από κείμενο 

του ακαδημαϊκού Θεόδωρου Παπαγγελή, για να υπογραμμίσω τους δε-

σμούς και τα δεσμά του Μαρωνίτη με την ελληνική γλώσσα, την ισόβια 

κάθειρξή του στη γλώσσα, την εμμονή του στην κατάκτηση της έκφρασης. 

Η δική του γλώσσα, κατά τον Παπαγγελή, ξεχωρίζει για την αιχμηρή ακρί-

βεια, τις υπολογισμένες αποχρώσεις της, την πειθαρχημένη νεολογιστική 

ροπή της, τη συνετή ελευθεριότητα, το ήθος και το σθένος και συνιστά «το 

τιμιώτερον της πνευματικής του παρουσίας».2 Τους πολύ εύστοχους αυ-

τούς χαρακτηρισμούς που κατατάσσουν τον Μαρωνίτη στους γλωσσομα-

νείς, στους άρρωστους της γλώσσας, αποδέχονται και άλλοι μελετητές του 

έργου του.3  

 Αυτά για τα επίθετα του τίτλου, τα οποία επέλεξα να σχολιάσω στον 

πρόλογο, για να προϊδεάσω τον αναγνώστη, ώστε να γνωρίζει σε ποια 

προσωπικότητα θα αναφερθώ στη συνέχεια. Για να ενισχύω επιπλέον τις 

θέσεις μου, προσφεύγω σε τρία αποσπάσματα κειμένων, που, με τον τρό-

πο του το καθένα, προσθέτουν επιπλέον στοιχεία στους χαρακτήρες του 

Μαρωνίτη. Είναι γραμμένα από τρεις συνεργάτες, μαθητές και φίλους του, 

που αντιπροσωπεύουν χώρους με τους οποίους ο Μαρωνίτης συνέδεσε τη 

ζωή και το έργο του: την αρχαιότητα και την αγωνία του για τη γλώσσα και 

την τέχνη του λόγου. 

 Το πρώτο είναι απόσπασμα από κείμενο του καθηγητή Δημήτρη Κυρ-

τάτα, συνεργάτη και φίλου του Μαρωνίτη. Το αντιγράφω με την άδειά του 

και το παραθέτω, γιατί πιστεύω ότι μέσα στις λίγες αυτές γραμμές συναι-

ρούνται ακριβή στοιχεία του χαρακτήρα και της πνευματικής φυσιογνω-

                                                 
2  Θεόδωρος Δ. Παπαγγελής, Ο ισοβίτης της γλώσσας, Το Βήμα (νέες εποχές), 17 Ιουλίου 

2016. 
3  Λίζυ Τσιριμώκου, Το μάθημα και η μαθητεία της κριτικής, Επέτειος, κρίσεις και σχόλια 

για το έργο του Δ. Ν. Μαρωνίτη 2008-2009, επιμέλεια Νάσος Βαγενάς, εκδ. Μικρή 
Άρκτος, Αθήνα 2010, σ. 41 
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μίας του.  
«Ο Δημήτρης Μαρωνίτης ήθελε να είναι ενοχλητικός. Και συνήθως τα κα-

τάφερνε. Του άρεσε να προκαλεί αυτούς με τους οποίους διαφωνούσε, αλλά 

και αυτούς με τους οποίους συμφωνούσε. Συγκρούστηκε με τη δικτατορία, 

αναμετρήθηκε με τη μεταπολίτευση, έψεξε την αριστερά. Άνοιξε μέτωπα 

με ομότεχνους φιλόλογους, κατέκρινε προγράμματα σπουδών, αντιτάχτηκε 

σε πολλές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ‒ ιδίως προοδευτικές ή αριστερό-

στροφες μεταρρυθμίσεις. Κατέκρινε σημαντικές πτυχές της σχολικής παιδείας 

και της πανεπιστημιακής ειδίκευσης. Τον ενοχλούσαν η γλωσσική ανεπάρ-

κεια και ακόμη περισσότερο οι μεγαλόστομες διακηρύξεις για γλωσσική πε-

νία, καθώς επίσης ο κυρίαρχος δημοσιογραφικός και πολιτικός λόγος. Παρα-

κολουθούσε με πάθος την επικαιρότητα και ανησυχούσε για το μέλλον. Η 

πρόσφατη κρίση τον συγκλόνισε. Διάβαζε τις ειδήσεις και τις αναλύσεις, 

ρωτούσε τους γνωστούς του, τους φίλους και τους οικείους-για να είναι 

διαρκώς έτοιμος να ριχτεί σε νέες περιπέτειες και να οργανώσει νέες επιθέ-

σεις. Ο πολεμικός βίος που επέλεξε δεν ήταν ανώδυνος. Προϋπέθετε κόστος, 

σωματικό, οικονομικό και ψυχικό. Και το κατέβαλε στο ακέραιο, δίχως να 

επιζητεί εκπτώσεις ή αναστολές…»4 
 

 Το δεύτερο κείμενο, με το οποίο ενισχύω τον πρόλογό μου, είναι η 

γνώμη του γνωστού γλωσσολόγου, Τάσου Χριστίδη. Είναι απόσπασμα από 

ομιλία του σε εκδήλωση προς τιμήν του Μαρωνίτη στη Θεσσαλονίκη. 

Θεωρώ βαρύνουσα την άποψή του, διότι ο Αναστάσιος-Φοίβος Χριστίδης 

υπήρξε μαθητής, πολύ στενός συνεργάτης και φίλος του. Ο Μαρωνίτης 

πολλές φορές αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση και πίκρα στον πρόωρο 

θάνατο του Χριστίδη: 
 

«Ο Μαρωνίτης είναι ένας αφόρητος άνθρωπος. Αιωρείται ‒σε μια σχεδόν 

μόνιμη κατάσταση «ιλίγγου» ‒μεταξύ ανοδικής υπεροψίας και καθοδικής 

αυτοψίας. Η πρώτη είναι δική του διατύπωση και η δεύτερη θα μπορούσε 

να είναι δική του, μα τον πρόλαβα σε μια πρόσφατη κουβέντα μας‒ μάλλον 

δε μου το συγχώρησε. Γιατί δεν μου το συγχώρησε; Μα γιατί τα θέλει όλα 

δικά του και, ταυτόχρονα, βασανίζεται ‒κυριολεκτικά‒ από την υπόγεια 

εναγώνια απορία: τα αξίζω; Ή με την δική του τριτοπρόσωπη διατύπωση: 

τα αξίζει; Υπάρχει; Πρώτο και τρίτο πρόσωπο, άνοδος και κάθοδος, υπόγειο 

και ρετιρέ, ξεφάντωμα και απόγνωση, φως και σκοτάδι, όλα και τίποτε. 

 Η βασανιστική αυτή δίνη ορίζει τη σχέση του Μαρωνίτη με τους αν-

θρώπους και τα πράγματα και την αγωνιώδη πορεία του για την κατάκτηση 

                                                 
4  Δημήτρης Κυρτάτας, Σύγχρονα Θέματα, 137 (2017), σ. 13 
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μιας έκφρασης ‒επιστημονικής και άλλης‒ που αρνείται να υποτάξει ‒και 

να αρνηθεί‒ αυτήν την υπόκωφη βοή, στο όνομα μιας πλαστής, επιφα-

νειακής γαλήνης».5  
 

 Το τρίτο κείμενο, αφιέρωμα στη μνήμη του, είναι γραμμένο από τον 

Θωμά Κοροβίνη, μαθητή και φίλο του, γνωστό λογοτέχνη και άνθρωπο με 

ποικίλες ευαισθησίες:  
 

«Ήταν ένα χειροποίητο λαϊκό και μαζί αριστοκρατικό εργόχειρο, σαν βαρύ 

λαϊκό τραγούδι, με στίχους γραμμένους από ποιητή υψηλών αξιώσεων. Κά-

ποτε τα πάθη του που δεν ησύχαζαν ποτέ τον έκαναν να αδικήσει κάποιους, 

μα κατά βάθος τον εαυτό του ήταν που αδικούσε. Εύλογο σε καιρούς ακρι-

βοπληρωμένων κάφρων μια κακοπληρωμένη ιδιοφυία υποδειγματικής ερ-

γασιομανίας και αφοσίωσης στην επιστήμη που θεράπευε, να κρατάει κά-

ποια απωθημένα. Ήταν μπόλικος, περίσσευε, δε βολευόταν εύκολα, δεν τον 

χωρούσε αυτός ο τόπος. Είναι απ’ τους τύπους, τους ελάχιστους ανεκτί-

μητους».6 
 

 Κλείνοντας τον πρόλογο αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω 

πολλούς, διότι πολλοί συνεισέφεραν με τον τρόπο τους μερίδιο στην πα-

ραγωγή αυτού του κειμένου. Αισθάνομαι και λογαριάζω τη συνεισφορά 

όλων, όσοι έγραψαν για τη ζωή και το έργο του, ως ένα είδος ειλαπίνης, 

ομηρικού συμποσιακού εράνου, τουτέστιν ως ρεφενέ στη μνήμη του Μα-

ρωνίτη. Πιστεύω ότι η δική μου μαρτυρία θα ήταν πολύ λειψή, χωρίς τη 

συνδρομή τους. Δεν μπορώ και δεν τολμώ να ονοματίσω χωριστά τον κα-

θένα. Είναι πολλοί και φοβούμαι πως κάποιους θα παραλείψω. Τις περισ-

σότερες ευχαριστίες στη γυναίκα μου, που εκούσα και ενίοτε άκουσα, 

δοκιμάζεται μόνιμα με τις δοκιμές μου. Ευχαριστώ επίσης την Ανθή Μα-

ρωνίτη, διότι ενδιαφέρθηκε για την έκδοση και μου παραχώρησε φωτο-

γραφίες από τα αρχεία της. Τέλος ευχαριστώ τον εκδότη για την επιμε-

λημένη έκδοση του βιβλίου. Η αναγνώριση της προσφοράς των άλλων, 

φυσικά, δεν έχει να κάνει με τις αδυναμίες και τις ευθύνες μου για το 

τελικό αποτέλεσμα.  

                                                 
5  Α-Φ. Χριστίδης, Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός, εκδ. Πόλις, Αθήνα σ. 224. Ομιλία που 

έγινε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη 11/1/ 1999 
6  Θωμάς Κοροβίνης, Του μοιραίου δασκάλου μου, Παρέμβαση 182 (2016), σ. 54 
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Πηγές και μαρτυρίες 
 

 

 Ξεκινώντας να μιλήσω για τη ζωή και το έργο του Δημήτρη Ν. Μαρω-

νίτη αισθάνομαι ότι αναλαμβάνω ένα τολμηρό εγχείρημα. Η διατύπωση 

αυτή δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι captatio benevolentiae. Είναι μια 

ειλικρινής ομολογία ότι, θέλοντας να ικανοποιήσω μια ευγνώμονη επιθυ-

μία, μου είναι δύσκολο να γράψω και να μιλήσω για έναν πολύ σημαντικό 

διανοούμενο και για έναν κλασικό φιλόλογο που συνιστά ειδική περίπτω-

ση. Αισθάνομαι τουλάχιστον αμήχανος, ακριβώς για τους λόγους που επι-

καλείται ο ίδιος: «Λίγοι άνθρωποι και λίγα έργα μας φέρνουν σε πραγμα-

τική αμηχανία και τούτο υποθέτω ότι έχει να κάνει με την αξία τους».7  

 Θεωρώ λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βιογραφήσει κανείς 

έναν άνθρωπο μεγάλης αξίας και πνευματικής εμβέλειας, έναν βαθυστό-

χαστο και στερεομετρικό νου, όπως ήταν ο Δ. Ν. Μαρωνίτης. Έχω πλήρη 

επίγνωση ότι είναι πολύ δύσκολο να καλύψω όλες τις πτυχές του βίου και 

του πλούσιου έργου του, φοβούμαι, συνεπώς, ότι θα αδικήσω τον βιογρα-

φούμενο. Η πολύχρονη ωστόσο σχέση μου και η βαθύτατη εκτίμηση που 

έτρεφα στο πρόσωπό του Μαρωνίτη με έπεισαν να άρω τους λογικούς 

αυτούς δισταγμούς και να γράψω αυτό το κείμενο, αφιέρωμα στη μνήμη 

του. Αναθαρρώ εξάλλου από το γεγονός ότι, γράφοντας για τον Δημήτρη 

Μαρωνίτη, στηρίζομαι σε πολλά και έγκυρα τεκμήρια και σε πλούσια 

βιβλιογραφία.  

 Στηρίζομαι πρώτα πρώτα σε μια πολύχρονη προσωπική γνωριμία και 

σχέση, για την οποία καλοτυχίζω τον εαυτό μου. Γνώριζα για εξήντα και πα-

ραπάνω χρόνια τον Δημήτρη Ν. Μαρωνίτη, τον Μίμη, όπως τον αποκα-

λούσα στις ιδιωτικές κουβέντες μας. Τον γνώρισα νέος, διότι τον είχα δά-

σκαλο στο Πανεπιστήμιο και είμαι από τους πρεσβύτερους μαθητές του. 

Τον αναγνώρισα τότε ως σπουδαίο κλασικό φιλόλογο, μολονότι ήταν ακόμη 

βοηθός του φημισμένου κλασικού φιλολόγου Ι. Θ. Κακριδή, τον θαύμασα 

                                                 
7  Δ. Ν. Μαρωνίτης, Η πεζογραφία του Γιώργου Χειμωνά. Αφηρημένο και Συγκεκριμένο. 

Δυο Ομιλίες και ένα Επίμετρο, Κέδρος, Αθήνα 2007  
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στη συνέχεια ως νεοελληνιστή και ως επιφυλλιδογράφο στην εφημερίδα 

Το Βήμα, και τον εκτίμησα βαθιά ως αγωνιστή της δημοκρατίας. Τέλος, 

συνεργάστηκα στη συνέχεια μαζί του αρκετές φορές σε πεδία και θέματα 

σχετικά με την εκπαίδευση και την παιδεία.  

 Τη γενικότερη εικόνα του όμως συμπλήρωσα και μέσω πολύ συγγε-

νικών προσώπων του, πολλών κοινών γνωστών και φίλων μας, πολλών 

μαθητών και συνεργατών του. Γνώριζα την αδερφή του, τη Μαρίκα, και 

τον σύζυγό της, τον παιδίατρο Κώστα Θεοφανίδη, σχολίατρο και συνάδελ-

φό μου για χρόνια στο Πειραματικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης. Μέσω 

αυτών κάλυψα δικά μου κενά για φάσεις της ζωής του, κυρίως όσα ήταν 

αδύνατο να γνωρίζω ο ίδιος, αφού είμαι εφτά χρόνια νεότερός του. Εννοώ 

κυρίως κάποιους φιλολόγους, δασκάλους του στο Πειραματικό Σχολείο 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα χρόνια των γυμνασιακών σπουδών 

του (1939-1947) και κάποιους συνομηλίκους και συμφοιτητές του στη Φι-

λοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Πέραν αυτών όμως για τον Δ. Ν. Μαρωνίτη υπάρχει άφθονο γραπτό 

υλικό που μπορεί να βοηθήσει στην ορθή βιογράφησή του. Πολύτιμες 

πληροφορίες εξάλλου προσφέρουν οι διάφορες –και είναι αρκετές– συνε-

ντεύξεις,8 τις οποίες έδωσε κατά καιρούς στον περιοδικό και στον ημερή-

σιο τύπο αλλά και οι εμφανίσεις του στην τηλεόραση, οι οποίες παρέχουν 

αρκετά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του. Κοντά στις συνεντεύξεις αξιό-

πιστη πηγή για τη βιογράφησή του συνιστούν και όσα κείμενα έχουν 

γραφεί γι’ αυτόν και το έργο του πριν από και μετά τον θάνατό του - και 

είναι αρκετά.9 Τέλος για τον επιστήμονα αλλά και τον άνθρωπο και πολίτη 

                                                 
8  Οι πιο χρήσιμες για την εργασία μου από τις συνεντεύξεις του Μαρωνίτη είναι 1. Στη 

Μαρία Στασινοπούλου, Διαβάζω, τχ. 130 (1985), σ. 63-64. 2. Στο περιοδικό Μετάφρα-
ση 98 τ. 4 (1998) με επιμέλεια της Οντέτ Μπαρών Βασάρ, στην οποία εκθέτει τις 
απόψεις του για τη μετάφραση. 3. Στον Γιάννη Παπαθεοδώρου, Δέντρο τχ. 205-206 
(2015). 4. Στον Χρήστο Αγγελάκο, στο LIFOQ (14-6-2016). 5. Συνέντευξη στην Ελευθε-
ροτυπία στις 14-8-2014, στην οποία εκθέτει τις πολιτικές ιδέες του αλλά και άλλες 
πτυχές της ζωής του. 

9  Όσα κείμενα περιέχονται στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής (Νέες Εποχές) της  
17-7-2016, 24-7-2016, και 31-7-2016. Πιο συγκεκριμένα στα κείμενα: Γερασ. Βώκος, 
Δ.Ν. Μαρωνίτης (1929-2016) Στοχαστής για θύελλες, 2. Θεοδωρ. Παπαγγελής, Ο ισο-
βίτης της γλώσσας 3. Μίλτ. Πεχλιβάνος, Το επιφώνημα και η μοναξιά, 4. Αντ. Λιάκος, 
Οι συναντήσεις με τον Μαρωνίτη 5. Λαμπρινή Κουζέλη, Ή τον μισούσες ή τον λά-
τρευες, δεν υπήρχαν ενδιάμεσα 6. Ι. Πρετεντέρης Ένας δύσκολος άνθρωπος-ευτυχώς 



Eισαγωγή: Πηγές και μαρτυρίες 13 

 

 

 

Μαρωνίτη μιλούν αυθεντικότερα τα γραπτά του, τόσο τα επιστημονικά βι-

βλία του όσο και οι επιφυλλίδες του στην εφημερίδα, στο Βήμα, στις 

οποίες επί σαράντα πέντε χρόνια μίλησε για ποικίλα θέματα και προβλή-

ματα, πολλές φορές όμως αναφέρθηκε αποκαλυπτικά και στον εαυτό του. 

 Μέσα στο δικό μου κείμενο μιλούν και πολλοί άλλοι για τον Μαρω-

νίτη: Φίλοι και μαθητές του, παλαιότεροι, συνομήλικοι και νεότεροί του, 

συνεργάτες και γνωστοί του από διάφορους χώρους. Διότι ο Μαρωνίτης 

σχετίστηκε με πολλούς χώρους και με πολλούς ανθρώπους. Δεν ήταν γνω-

στός μόνο στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, ήταν γνωστός και στα περισ-

σότερα θέατρα της Ελλάδας, είχε πιστούς αναγνώστες των επιφυλλίδων 

του στο Βήμα επί σαράντα πέντε χρόνια. Η φήμη του εισέδυσε ως και στα 

σκοτεινά κρατητήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ, όπου ακόμη και οι βασανιστές του 

απορούσαν για την αντοχή και το σθένος του. Μιλούν λοιπόν γι’ αυτόν 

πολλοί, εντυπωσιασμένοι από την πνευματική συγκρότηση, τον οξύ νου 

και το ήθος και του. 

 Μέσα στο κείμενό μου όμως ο λόγος δίνεται αρκετά συχνά και στον 

ίδιο τον Μαρωνίτη. Τον δικαιούται για δυο προφανείς αιτίες:  

1.  Ο λόγος του, ο προφορικός ή ο γραπτός, είναι μοναδικός και ανεπανά-

ληπτος και χαίρεται κανείς να τον ακούει ή να τον διαβάζει.  

2.  Σε αρκετές περιπτώσεις η δική μου διατύπωση αδυνατεί να αποδώσει 

τα δικά του διανοήματα. Ο λόγος του συνεπώς καθοδηγεί με ασφάλεια 

και εμπλουτίζει εμφανώς το κείμενό μου.  

 Όλα τα παραπάνω ασφαλώς συνιστούν αξιόπιστες πηγές και εξασφα-

λίζουν καλές προϋποθέσεις για τη σύνθεση έγκυρης προσωπογραφίας. 

Παρά ταύτα εξακολουθώ να έχω επιφυλάξεις αν το αποτέλεσμα της προ-

σπάθειάς μου θα σταθεί στο ύψος των προσδοκιών, όχι μόνο εκείνων που 

                                                                                                                            
7. Γιάννης Χουβαρδάς, Θεατρικός από το Α ως το Ω 8. Β. Αναστασιάδης, Υπόδειγμα 
αγωνιστικού λόγου στους φοιτητές του 9. Νάσος Βαγενάς, Κριτική καλλιτεχνική. 10. 
Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Δ.Ν. Μαρωνίτης ο κλασικός φιλόλογος και μεταφραστής 
11. Γιωργος Κορδομενίδης, Ο Μαρωνίτης της Θεσσαλονίκης. Μετά τον θάνατό του 
προέκυψαν επίσης τα ακόλουθα αφιερώματα στη μνήμη του: 1. the books’ journal, τχ. 
69, Σεπτέμβριος 2016 Δημήτρης Μαρωνίτης. Σαν τη σπίθα κρυμμένος στη στάχτη 
(Μαρία Αθανασοπούλου, Λίζυ Τσιριμώκου, Κατερίνα Σχινά, Παντελής Βουτούρης, Ι. Ν. 
Καζάζης, Γιώργος Καμίνης, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου), 2. Παρέμβαση, τχ. 182 (2016), 
3. Σύγχρονα Θέματα, τχ. 137 (2017). 4. Κονδυλοφόρος, Κυριάκος Τσαντσάνογλου «Για 
τον Μίμη».  
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με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν σχετισθεί με τον Δημήτρη Ν. Μαρωνίτη 

και γνώριζαν την ποιότητά του, αλλά, προπάντων, των δικών μου προσδο-

κιών να συνθέσω τη βιογραφία του κορυφαίου φιλολόγου, κατά τη γνώμη 

μου, στον αιώνα του, ο οποίος σε κάποιους τομείς της επιστήμης του 

σημείωσε πολύ υψηλές επιδόσεις ή άνοιξε νέους δρόμους.  

 Νέους δρόμους λ.χ. άνοιξε ως κλασικός φιλόλογος στον Όμηρο, στα 

Έπη του οποίου έσκυψε για περισσότερο από τριάντα χρόνια και τα περ-

πάτησε στίχο στίχο και λέξη λέξη, για να τα μεταφράσει, όπως μοναδικά 

τα μετέφρασε, και για να γράψει τα δύο πολύ σημαντικά βιβλία «Αναζή-

τηση και νόστος του Οδυσσέα» και «Ομηρικά Μεγαθέματα». Ρηξικέλευ-

θος όμως και πρωτοπόρος ερευνητής και κριτικός στάθηκε και στη νεοτε-

ρική και σύγχρονη λογοτεχνία. Στον χώρο αυτόν εφαρμόζοντας πρώτος 

αυτός μια προσωπική φιλολογική κριτική, εντυπωσίασε τους πάντες: τους 

δημιουργούς, τους κριτικούς, τους αναγνώστες με τη διεισδυτικότητα της 

σκέψης του, την ευρυμάθειά του και την ακρίβεια της έκφρασής του.  


