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Πλήρης ημερών άποχαιρέτησε τον επίγειο βίο, τον Σεπτέμβριο 
του 2004, ό φωτισμένος διδάσκαλος Παναγιώτης Δορμπαράκης, 
ευρυμαθής φιλόλογος, έμπειρος λεξικογράφος, εκλεκτό τέκνο τής 
Κορινθίας καί επίλεκτο μέλος τής Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων 
(ΕΕΦ), από τής ίδρύσεως αυτής, τό 1948, έως τήν έκδημία του.

Έγεννήθη στήν Λυγιά Κορινθίας τον ’Ιανουάριο του 1911 άπό 
πτωχή, αλλά φιλοπρόοδη αγροτική οικογένεια. Μετά τις εγκύκλιες 
σπουδές του στήν γενέτειρα καί στό Γυμνάσιο Κορίνθου έφοίτησε, 
κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, στήν Φιλοσοφική Σχολή τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Έπραγματοποίησε αργότερα διετή μετεκ
παίδευση ("Μείζονος Διάρκειας") στήν Παιδαγωγική καί Φιλοσοφία 
στό Διδασκαλείον Μέσης Έκπαιδεύσεως μέ Διευθυντήν αυτού καί 
διδάσκοντα τον άείμνηστον Κωνσταντίνον Γεωργούλην, μεγάλον 
φιλόσοφο καί παιδαγωγό, άπό τόν οποίον έμυήθη καί στά μυστικά 
τής επαγωγού σχολικής διδακτικής εργασίας, εις τήν οποίαν καί 
διεκρίθη ιδιαιτέρως.

’Υπηρέτησε μέ ζήλο καί ευδοκίμηση τήν Δευτεροβάθμια 
'Εκπαίδευση σέ Γυμνάσια (εξατάξια) τής Ελληνικής περιφέρειας 
(Δερβένι, Κόρινθος, Καλάβρυτα, Πάτρα) καί των ’Αθηνών (2ον 
Άρρένων, Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή). Άνήλθε τήν κλίμακα τής 
εκπαιδευτικής ιεραρχίας έως τόν βαθμό τού Γενικού Έπιθεωρητού 
Μέσης Έκπαιδεύσεως (ΓΕΜΕ).

’Άσκησε μέ ευσυνειδησία, αφοσίωση, δικαιοσύνη καί πατρική 
στοργή τό διδακτικό, διοικητικό καί έποπτικό έργο του καί έπέδει- 
ξε στούς τομείς αυτούς σπάνια προσόντα, τα όποια δικαίως τού 
έχάρισαν τήν αγάπη, τήν εκτίμηση, τόν σεβασμό καί τόν θαυμασμό 
τών μαθητών του καί τών καθηγητών τής δικαιοδοσίας του.

Υπήρξε ένεργόν μέλος τής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, τής 
Εταιρείας Πελοποννησιακών Μελετών, τής Ένώσεως τών έν Άθήναις 
Κορινθίων, τών Εύρωστινίων ’Αττικής καί τού Ροταριανού ’Ομίλου 
Αθηνών καί Βορρά (Ρ.Ο.Α.Β.), εις τόν όποιον έπραγματοποίησε 
πολλές διαλέξεις μέ θέματα ποικίλου περιεχομένου (φιλοσοφικά, 
ιστορικά, γλωσσολογικά, κοινωνικά κτλ). Διετέλεσεν έπίσης Γενικός 
Γραμματεύς τής ’Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Έκπαιδεύσεως
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(Ο.Λ.Μ.E. 1953-56) καί Διευθύνων Σύμβουλος τού Ταμείου ’Αρωγής 
Εκπαιδευτικών (1968-69).

Παραλληλίας προς τό προαναφερθέν έκπαιδευτικό-παιδαγωγικό, 
διοικητικό-έποπτικό καί κοινωνικό του έργο, ανέπτυξε σπουδαία σέ 
ποιότητα, πολύπλευρη καί πλούσια σέ όγκο συγγραφική δράση: 
Λεξικογραφία, Γλωσσολογία (Όνοματολογία-Τοπωνύμια), Γραμμα
τική, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Εκθέσεις Ιδεών καί Στοχασμών, 
γενικώτερα θέματα Παιδείας καί Παιδαγωγικής, άρθρα σέ εγκυκλο
παίδειες καί περιοδικά άποτελούν συνοπτικά τούς τομείς τής 
επιστημονικής, εκπαιδευτικής καί κοινωνικής συγγραφικής ένασχο- 
λήσεώς του.

Είδικώτερα, μεγάλη είναι ή συμβολή του στήν μελέτη καί έρευνα 
τής ελληνικής γλώσσας στήν διαχρονική της μορφή. Καρπός τής 
πολυετούς καί μεθοδικής αυτής σπουδής καί έρευνας τής διαχρο
νικής ελληνικής είναι τά δύο πρωτότυπα, πολυσέλιδα Λεξικά του:
1) Έπίτομον Λεξικόν τής 'Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης (Έτυμο- 

λογικόν-Έρμηνευτικόν), έκδ. του Βιβλιοπωλείου τής "Εστίας", Ά- 
θήναι 1972 (200510),

2) Λεξικό τής Νεοελληνικής, 'Ετυμολογικό, 'Ερμηνευτικό, εκδ. 
"ΣΠΟΥΔΗ", ’Αθήνα 1993 (19962). ’Αποτελεί τούτο, κατά δήλω- 
σιν τού ίδιου τού συγγραφέως, "εκτεταμένη καί οριστική 
μορφή" από τήν "δοκιμαστική καί πιό συνεπτυγμένη μορφή", 
τήν όποιαν είχε παλαιότερη έκδοση τού ίδιου έργου με τίτλο: 
Ετυμολογικόν Λεξικόν τής Ελληνικής Γλώσσης (νέας), έκδ. 
Σιδέρη, Άθήναι 1963.
Καί στά δύο αυτά λεξικά τά λήμματα παρατίθενται κατά ετυμο

λογικές οικογένειες (ριζική λέξη-παράγωγες-σύνθετες-παρασύνθε- 
τες) καί κατ’ αλφαβητική σειρά, κατά τό δυνατόν, σέ κάθε ενότη
τα. Τούτο διευκολύνει σημαντικά τόν χρήστη να μαθαίνη μέ 
ευσύνοπτο καί εναργή τρόπο τήν γλώσσα, αφού τήν βλέπει μέσα 
από όργανικώς συνδεόμενα επί μέρους σύνολα, ομάδες δηλαδή 
λέξεων τής ιδίας έτυμολογικής καταγωγής. Εμπεριστατωμένες 
βιβλιοκρισίες τών ανωτέρω λεξικών έχουν δημοσιευθή στο παρόν 
περιοδικό ώς εξής: Τού πριότου από τόν Καθηγητή Κων. Γ 
Μερεντίτη, τόμ. 25 (1973), σσ 349-350 καί τού δευτέρου (τής β' 
έκδόσεως) άπό τόν έπΐτ. πρόεδρον τής ΕΕΦ κ. Παναγιώτην 
Βλάχον, τόμ. 50 (1998), σσ. 285-287.

Σημαντικές γλωσσικές εργασίες τού Παν. Δορμπαράκη είναι καί 
οί ακόλουθες:
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α) 7ο Ιδίωμα τής Λντικής Κορινθίας (1957, Βραβεΐον ’Ακαδημίας 
Αθηνών). ’Απάνθισμα αυτής έχει όημοσιευθή στον Πλάτωνα, 
τόμ. 26 (1974), σσ. 54-59,

β) Ή περιοχή Ενρωστίνης Κορινθίας. Ιστορία-Λαογραφία-Γλώσσα, 
έκδ. Gutenberg, ’Αθήνα 1992 (μέ τήν συνεργασία Κασ. 
ΓΙανουτσοπούλου). Το έργο αυτό εχει άποσπάσει τον έπαινο τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, βιβλιοκρισία του δέ δημοσιεύεται στο 
περιοδικό Πλάτων, τόμ 45 (1993), σσ 181-182. Τό υλικό του 
μοναδικού αυτού πονήματος συμπληρώνει πλειάδα μελετών τού 
συγγραφέως (τοπωνύμια, οικογενειακά ονόματα) στο περιοδικό 
"Εύρωστινιακά ", στο όποιο (τεύχος 18 (2004), σ. 10-21) δημο
σιεύεται εκτενές αφιέρωμα στον Παναγ. Δορμπαράκη από τον 
συμπατριιότη καί μαθητή του, πρώην ΓΕΜΕ κ. Τριαντ. I. Δελήν, 

γ) Η Νεοελληνική στήν Επιστήμη καί τό Δημόσιο βίο, Βιβλιο- 
πωλεΐον τής "Εστίας", ’Αθήνα 1979. Τό έργο αύτό αποτελεί 
προϊόν τής συνεργασίας του μέ τήν ’Αθηναϊκή έφημερίδα 
"ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ", από τήν τότε Διεύθυνση τής όποιας έγιναν 
αποδεκτές οί υποδείξεις του για χρήση τής Νεοελληνικής στήν 
έφημερίδα "χωρίς ακρότητες καί μέ σεβασμό προς τή μεγάλη 
πολιτιστική παράδοση τού τόπου μας" (Δελής, όπ. π., σ. 15), 

δ) Ή τνρρανία τής Γενικής στή γλώσσα μας, περιοδ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
Άθήναι, 'Ιούνιος 1946.
Πολυάριθμες είναι καί άλλες σπουδαίες μελέτες του, έκπαιδευτι- 

κοΰ-παιδαγωγικού περιεχομένου, όπως αυτή μέ τόν τίτλο "’Ομιλίες 
καί Δόγοι", έκδ. "ΑΛΚΑΙΟΣ", Άθήναι 19742 (Βασδέκης, 19802), 
πολύτιμο βοήθημα για όλες τις σχολικές έκδηλώσεις καί έθνικές 
εορτές, σημαντικά δέ καί τά λογοτεχνικά καί κριτικά μελετήματά 
του για τόν Διονύσιο Σολωμό, τόν Λορέντζο Μαβίλη, τόν Περικλή 
Γιαννόπουλο, τόν Κωστή Παλαμά, καθώς καί ή σχολιασμένη μετά
φραση ’Ωδών τού Όρατίου. ’Όλα αυτά είναι δημοσιευμένα σέ 
αυτοτελή βιβλία ή σέ περιοδικά: α) τοπικού κυρίως ένδιαφέροντος 
(= Κορινθιακά, έκδιδόμενα στήν Αθήνα, όπως π.χ. Κορινθιακή Ζωή, 
Κύψελος, Άκροκόρινθος, Κορινθιακά, Εύρωστινιακά), β) λογοτε
χνικά (Νέα Εστία), γ) εκπαιδευτικά (Φυσικός Κόσμος, Σχολείο καί 
Ζωή, Δελτίον Ο.Δ.Μ.Ε.) καί ό) έπιστημονικά (Πλάτων) κτλ.

’Αξιοσημείωτα ώσαύτως είναι καί τά άρθρα του σέ έγκυκλοπαι- 
δεΐες, γενικού ή είδικώτερου παιδαγωγικού περιεχομένου, όπως π.χ. 
ΠΥΡΣΟΣ, Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια (έκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ-HERDER), τής οποίας ήταν καί Διευθυντής Συντάξεως.
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Έκτος των ανωτέρω, δείγμα της ευρυμάθειας του άνόρός, των 
πολύπλευρων ενδιαφερόντων του καί τής ικανότητάς του να κινήται 
μέ ευχέρεια σέ ποικίλους τομείς του επιστητού είναι καί οί πολύ 
σημαντικές βιβλιοκρισίες του στον Πλάτωνα, για βιβλία άλλων συγ
γραφέων μέ ποικίλα θέματα, όπως: αρχαία ελληνική γραμματεία, 
ιστορία, λεξικογραφία, γραμματική, νεοελληνική λογοτεχνία, διδα
κτική, παιδαγωγικά {βλ. τόμους: 19( 1967), 22( 1970), 24( 1972), 25( 1973), 
27(1975), 28(1976), 29(1977), 40(1988)}.

Τό έργο τού Παναγιώτη Δορμπαράκη αποτελεί ουσιώδη καί 
ανεκτίμητη εισφορά στήν φιλολογική επιστήμη, στήν ελληνική εκπαί
δευση καί στήν έλληνική γλώσσα, στήν διαχρονική της μορφή. Ό 
Ιδιος έπίστευε ότι ή μεθοδική μελέτη, ή σπουδή καί ή επαρκής 
γνώση τής διαχρονικής έλληνικής αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για 
τήν υπόσταση τού νεοελληνικού μας παρόντος, άφοΰ ή Γλώσσα 
αποτελεί ούσιώδες γνώρισμα τού πολιτισμού μας. Ί4 επαρκής δέ 
γνώση όλων τών πτυχών αύτού τού πολιτισμού, επομένως καί τής 
γλώσσας μας, ενέχει μεγάλη μορφωτική καί παιδευτική αξία για τήν 
έλληνική νεότητα.

Ό Δορμπαράκης έπίστευε ότι είναι πράγματι αναγκαία καί 
αυτονόητη σήμερα ή εύρεΐα γλωσσομάθεια καί ή επαρκής κατάρτι
ση τών νέων μας στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες καί τις νέες 
τεχνολογίες. Παραλλήλως όμως έθεωρούσε ότι έχει θεμελιώδη μορ
φωτική αξία καί ή επαρκής έλληνομάθεια αυτών. Τούτο, έσημείωνε, 
επιτυγχάνεται μέ τήν συστηματική μελέτη τής έλληνικής γλώσσας 
στήν διαχρονική της μορφή, μέσιυ τής σπουδής καί τών έργων τής 
αρχαίας έλληνικής γραμματείας από τό πρωτότυπο καί έπικουρικά 
από μετάφραση. Διότι, κατ’ αυτόν, τούτο αποτελεί βασική προϋπό
θεση γιά τήν ουσιαστική μόρφωση καί τήν ολόπλευρη καλλιέργεια 
τής προσωπικότητας τών νέων μας, 'ιδιαιτέρως στήν σημερινή εποχή 
τής ρευστότητας καί σύγχυσης τών ιδεών καί τής παγκοσμιοποίη
σης. Δύτες τις αρχές πρωτίστως υπηρέτησε μέ απόλυτη συνέπεια σέ 
ολον τόν εκπαιδευτικό βίο του μέ τό διδακτικό άλλα καί τό συγ
γραφικό του έργο.

Εξαιρετική λοιπόν προσωπικότητα, εκπαιδευτική, επιστημονική, 
πνευματική καί κοινωνική, ό Παναγ. Δορμπαράκης υπήρξε φύση 
φιλοσοφημένη, φιλέρευνη καί φιλοπρόοδη, έπιστήμων έγκρατής, 
πολίτης υποδειγματικός καί άνθρωπος μετριοπαθής, ευαίσθητος καί 
ενάρετος.
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Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί τά μέλη της Εταιρείας Ελλήνων 
Φιλολόγων αισθάνονται μεγάλη τήν άπιόλεια τού Παναγιώτη 
Δορμπαράκη, ο όποιος, όπως προανεφέρθη, υπήρξε, από τής ίδρύ- 
σεως τής Εταιρείας, διακεκριμένο, ενεργό καί δραστήριο μέλος της, 
μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου, Κοσμήτωρ, Β' Αντιπρόεδρος 
καί Πρόεδρος τού Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτής. Έμπνέονται από 
τις αρχές καί τις άξιες, τις όποιες εκείνος πιστά καί άταλάντευτα 
υπηρέτησε, καί οί όποιες αποτελούν καί καταστατικές άρχές τής 
Εταιρείας. Καθοδηγούνται από τό ήθος καί τήν ακεραιότητα τού 
χαρακτήρος του, από τήν επιστημοσύνη, τήν φιλοπονία καί τήν 
μεθοόικότητα τού έργου του, άπό τήν μετριοπάθειά του, τήν προ
σήνεια καί τήν καλοσύνη τής ψυχής του καί άπό την εν γένει πολυ
σήμαντη καί πολύπλευρη επιστημονική, εκπαιδευτική καί κοινωνική 
προσφορά του.

Γεώργιος Π. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ


