
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Ομίλου Φίλων 
Παναγιώτη Στάμου 

Αριθμός 

1 
16 Δεκεμβρίου 2017 

 

Σύντομο βιογραφικό του Παναγιώτη Στάμου1 
 Ο Παναγιώτης Δ. Στάμος ήταν εκπαιδευτικός και λογοτέχνης, ποιητής. 

Γεννήθηκε στον Ελικώνα Βοιωτίας το 1939, και πέθανε στη Λιβαδειά στις 8 Απριλίου 

2016. Στον Ελικώνα ή Ζερίκι, έμαθε τα πρώτα του γράμματα, ενώ κατά τη διάρκεια 

του εμφυλίου, το 1946, εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στη Λιβαδειά, όπου και 

τέλειωσε το τότε εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων. 

 Μετά από 5 χρόνια αποφοίτησης από το Γυμνάσιο, το 1961, έδωσε εξετάσεις 

και πέρασε με άνεση στη Νομική Σχολή Αθηνών, από την οποία μετά από δύο 

χρόνια μετεπήδησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε 

το 1970. Για λόγους βιοπορισμού, στη διάρκεια της φοίτησης, πολλές φορές 

αναγκάστηκε να εργαστεί στη Γερμανία. Εργάστηκε για ενάμισυ χρόνο στο 

Βούπερταλ  της Γερμανίας, και αφού επέστρεψε στην Ελλάδα εξέτισε το στρατιωτικό 

του. Από το 1971 και για 30 χρόνια διετέλεσε Καθηγητής, Γυμνασιάρχης και 

Λυκειάρχης στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. 

 Το 1983 πρωτοδημοσίευσε το πεζό "Λόγος ανθηρός χειρονομηθείς". Μετά 

από 8χρονη απουσία του από τον εκδοτικό χώρο, επανεμφανίζεται το 1991 με τη 

ποιητική του συλλογή "Κυοφορία Σιωπής", και έκτοτε μέχρι και το 2009 συνεχίζει να 

κάνει αισθητή τη συγγραφική του παρουσία. 

Τα έργα του 
«Αγαπάτε καταλλήλους», εκδ. Γαβριηλίδης 2009 
«Κοινοκτημοσύνη των άστρων», εκδ. Γαβριηλίδης 2009 
«Ιδού η φύτρα», εκδ. Γαβριηλίδης 2006 
«Με των λέξεων τον πηλό», εκδ. Γαβριηλίδης, 2005 
«Ενδοχώρα της ανάγκης», εκδ. Γαβριηλίδης 2004 

 «Σκιάς ποίκιλμα», εκδ. Λωτός, 1998 
«Αδήλων όψις», εκδ. Λωτός, 1993 
«Κυοφορία σιωπής», εκδ. Λωτός, 1991 
«Λόγος ανθηρός χειρο-νομηθείς», εκδ. Καστανιώτης, 
1983 

1Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 
Η ίδρυση "Ομίλου Φίλων Παναγιώτη Στάμου" 

 Στις 08 Ιουλίου 2016, τρεις μήνες μετά τον θάνατο του Παναγιώτη Στάμου, 

φιλόλογου, λογοτέχνη, ποιητή, συναντήθηκαν στο πατρικό του σπίτι στην συνοικία 

Ζαγαράς της πόλης της Λιβαδειάς, αυθόρμητα λίγοι συγγενείς και φίλοι του με ένα 

ερώτημα στο μυάλό τους "Τι κάνουμε για να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη της 



προσωπικότητας της γειτονιάς μας και της πόλης μας, του φίλου μας Παναγιώτη 

Στάμου".  Προτάθηκε μεταξύ άλλων, και έγινε αποδεκτό, η ίδρυση "Ομίλου Φίλων 
Παναγιώτη Στάμου". Συμφωνήθηκε όπως ο "Όμιλος" λειτουργεί με βάση κάποιες 

"αρχές λειτουργίας" χωρίς όμως αυτές να αποτελούν καταστατικές αρχές, με την 

νομική έννοια των λέξεων. Έχει συνταχθεί "Χάρτα Αρχών Λειτουργίας του Ομίλου 

Φίλων Παναγιώτη Στάμου" βάσει της οποίας άρχισε να λειτουργεί ο Όμιλος. 

 

Συνέλευση των μελών του "Ομίλου Φίλων Παναγιώτη Στάμου" 

 Στις 4 Μαρτίου 2017 έγινε συνέλευση των μελών του "Ομίλου Φίλων 

Παναγιώτη Στάμου" με θέματα: α) την συνδιαμόρφωση ενός προγράμματος δράσης 

του Ομίλου, β) την εκλογή πενταμελούς Συντονιστικού Οργάνου του Ομίλου. Έγινε 

εκλογή του πενταμελούς Συντονιστικού Οργάνου και αποτυπώθηκαν κατευθυντήριες 

γραμμές μελλοντικής δράσης του Ομίλου. Το Συντονιστικό όργανο συγκροτήθηκε σε 

σώμα στην πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρία και έχει την ακόλουθη σύνθεση: 

Στάμος Νικόλαος [Πρόεδρος], Αναγνώστου Χρήστος [Γραμματέας] και μέλη οι Λιάκος 

Σωτήρης, Μωραϊτης Δαμιανός και Ντουρντουρέκας Κων/νος.  

  

Οκτώβρης 2016: Εκδήλωση στη μνήμη του Παναγιώτη Στάμου 
έξι μήνες μετά το θανατό του. 

 Με πρωτοβουλία του "Ομίλου Φίλων Παναγιώτη Στάμου" και σε συνεργασία 

με την Βιβλιοθήκη της πόλης της Λιβαδειάς, τον Σύλλογο "Φίλοι της Βιβλιοθήκης της 

Λιβαδειάς" και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελικωνίων διοργανώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 

2016, στο Συνεδριακό Κέντρο της Λιβαδειάς, εκδήλωση στη μνήμη του Παναγιώτη 

Στάμου, για τους έξι μήνες μετά το θανατό του. Διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν 

στο πρόσωπο και στο έργο του Παναγιώτη Στάμου. 

-Η Κατερίνα Κεράστα έκανε μια σύντομη βιογραφική αναφορά στον Παναγιώτη 

Στάμο. 

-Ο  Σαράντος Καργάκος μίλησε με θέμα: Παναγιώτης Στάμος - ο Άνθρωπος, ο 

Δάσκαλος, ο Πνευματικός Δημιουργός. 

-Ο Αντώνης Καραβασίλης με θέμα: Ένας αρχαίος του μέλλοντός μας. 

-Ο Νικόλαος Κατσαώρας με θέμα Ο ποιητής ηθών και δάσκαλος Παναγιώτης 

Στάμος. 

 Οι παρουσιάσεις συγκεντρώθηκαν και έχουν εκτυπωθεί σε ένα μικρό 

βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο που 

δημιουργείται για τον Παναγιώτη Στάμο και θα είναι προσβάσιμο σε όποιον επιθυμεί. 

Σε έντυπη μορφή θα μπορούσε, όποιος επιθυμεί, να το προμηθευτεί από τον Όμιλο 

(στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται πιό κάτω).  



Ονομασία της μικρής πλατείας στη γειτονιά της πατρικής κατοικίας 
του Παναγιώτη Στάμου σε "Πλατεία Παναγιώτη Στάμου" 

 Μετά από αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελικωνίων Λιβαδειάς και την 

υποστήριξή του από τον "Όμιλο Φίλων Παναγιώτη Στάμου"  προς τον Δήμο 

Λιβαδειάς εγκρίθηκε η ονοματοθεσία της μικρής πλατείας στη γειτονιά της πατρικής 

κατοικίας του Παναγιώτη Στάμου σε "Πλατεία Παναγιώτη Στάμου". 

 Υλοποιείται επίσης μια ιδέα, όπως στηθεί στο μικρό πάρκο της πλατείας 

"αναθηματικός βράχος" στη μνήμη του Παναγιώτη Στάμου.    

 

Η ονοματοθεσία της μικρής πλατείας στη γειτονιά της πατρικής κατοικίας του 
Παναγιώτη Στάμου και η γειτονιά 

 Η διαδικασία έγκρισης της ονοματοθεσίας της πλατείας και κυρίως το  

ξεκίνημα της ανάπλασης του μικρού πάρκου της πλατείας πυροδότησαν κάποιες 

αντιδράσεις στη γειτονιά. Αυτές οι αντιδράσεις ανέδειξαν μια σημαντική παράλειψη 

από την μεριά του Ομίλου Φίλων Παναγιώτη Στάμου, που παρ' ότι είχε συμφωνηθεί 

η συλλογή υπογραφών για την διαδικασία της ονοματοθεσίας από τη γειτονιά, στη 

πράξη δεν εφαρμόστηκε.  

 Έγιναν συναντήσεις με μέλη των Συλλόγων των γυναικών της γειτονιάς 

(ενορίας Αγ. Νικολάου) και αναδείχθηκε αυτή η παράλειψη του Ομίλου. Μέσα από 

αυτές τις συναντήσεις αναδείχθηκε ακόμα μια σοβαρή παράμετρος .... "η γειτονιά 

γνώριζε τον Παναγιώτη Στάμο ως έναν πολύ καλό γείτονα ..... δεν γνώριζε σχεδόν 

τίποτα για τη δημιουργική προσωπικότητα του γείτονά της !!! ..." Αυτό το κενό 

προσπαθήσαμε ως Όμιλος να καλύψουμε με μια εκδήλωση που οργανώσαμε στο 

Πνευματικό Κέντρο της ενορίας Αγ. Νικολάου Λιβαδειάς την Δε 13 Νοεμβρίου 2017.  

 

 

 Την 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18.00, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για 

τον λογοτέχνη και ποιητή Παναγιώτη Στάμου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο 

Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Λιβαδειάς, στην συνοικία Ζαγαρά, 



εκεί όπου έζησε και μεγάλωσε ο Παναγιώτης Στάμος, και οργανώθηκε από τον Όμιλο 

Φίλων Παναγιώτη Στάμου σε συνεργασία με τους δύο συλλόγους γυναικών της 

συνοικίας. 

 Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των πολιτών της συνοικίας για 

το πνευματικό έργο του Παναγιώτη Στάμου. Ο Νικόλαος Στάμου, ως εκπρόσωπος 

του  Ομίλου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι «ο Όμιλος Φίλων Παναγιώτη 

Στάμου συστάθηκε το 2016, λίγους μήνες μετά από το θάνατο του ποιητή και έχει ως 

κύριο σκοπό την γνωστοποίηση και διάδοση του πνευματικού έργου του Παναγιώρη 

Στάμου. Σ' αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε  στις 29/10/2016 εκδήλωση στη μνήμη του 

ποιητή στον Νερόμυλο της Κρυας στη Λιβαδειά. Επίσης ο Όμιλος έκανε αίτημα στον 

Δήμο Λιβαδειάς για ονομασία της πλατείας της γειτονιάς του σε πλατεία Παναγιώτη Δ. 

Στάμου» 

  
Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση κάτοικοι της 

συνοικίας Ζαγαρά 
Ο εκπρόσωπος του Ομίλου Φίλων Παναγιώτη 
Στάμου και η φιλόλογος Σοφία Κορογιάννου 

 Στην εκδήλωση η φιλόλογος Σοφία Ιωαν. Κορογιάννου αναφέρθηκε 

ειδικότερα στο πνευματικό έργο του ποιητή. 

 Η εκδήλωση έτυχε ένθερμης υποδοχής απο τους παρευρισκόμενους,  τους 

οποίους ο εκπροσωπος του Ομιλου, ευχαρίστησε ιδιαίτερα. 

 

Δημιουργία ιστότοπου του ποιητή Παναγιώτη Στάμου 
 Έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες η δημιουργία ιστότοπου για τον ποιητή 

Παναγιώτη Στάμο και σύντομα θα είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο. Υπεύθυνος για τον 

ιστότοπο: Μάκης Μωραΐτης.  

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΟΥ 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

Νικόλαος Στάμος 
Τηλ. 6972839170 

e-mail: nikstamou1@gmail.com 

Χρήστος Αναγνώστου 
Τηλ. 6938138199 

e-mail: chanag@hcmr.gr 
Ταχυδρομική Διευθυνση 

κ. Νικόλαο Στάμο 
Αγίου Φανουρίου 2 

32131 Λιβαδειά 
 


