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ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ 
ΤΟΥ 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Είμαι από τους ανθρώπους που τους 

αρέσει να σκέφτονται θετικά. Ακόμα και 
σε μια δύσκολη κατάσταση, προτιμώ να 
βλέπω τα οφέλη που προκύπτουν, παρά 
να γκρινιάζω ατέρμονα γι’ αυτά που με 
ενοχλούν.

Μια τέτοια κατάσταση ζει εδώ και 
μήνες όλος ο κόσμος με το ξέσπασμα της 
πανδημίας του COVID-19. Τα αρνητικά τα 
διακρίνει κανείς πολύ εύκολα· αρκεί και 
μόνο να παρακολουθήσει ένα οποιοδήποτε 
δελτίο ειδήσεων. Ποια μπορεί, όμως, να 
είναι τα οφέλη στον καθένα προσωπικά, 
αλλά και στην κοινωνία ως σύνολο, 
από αυτή τη νέα κατάσταση; Αυτό το 
ερώτημα είχα εκφράσει και δημόσια μέσω 
ανάρτησης στο Facebook. Πήρα μερικές 
πολύ ωραίες απαντήσεις. Κάποιες τις είχα 
ήδη σκεφτεί, άλλες όχι. Σίγουρα, όμως, 
συμφωνώ απόλυτα με όλες!

Ο ποιοτικός χρόνος με την 
οικογένεια είναι κάτι που πολλοί 
συνομιλητές ανέφεραν. Βρέθηκαν 
εναλλακτικές δράσεις απασχόλησης για 
γονείς και παιδιά, μέχρι να επιστρέψει 
η… κανονικότητα. Εδώ να ανοιχθεί 
μια παρένθεση: τα περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν, 
ακριβώς, την εξαίρεση που επιβεβαιώνει 
τον κανόνα. Ποιος είναι ο κανόνας; Ότι 
το «Μένουμε σπίτι» έφερε πραγματικά 
πιο κοντά τη συντριπτική πλειοψηφία 
των οικογενειών, που ήθελαν να έχουν 
τέτοιες ευκαιρίες, αλλά τα πολυάσχολα 
προγράμματα των μελών τους δεν το 
επέτρεπαν.

Πολλοί επίσης είπαν ότι οδηγηθήκαμε 
αναγκαστικά σε μια ενδοσκόπηση, μια 
γνωριμία, δηλαδή, με τον εαυτό μας, τα 
θέλω μας και τις πραγματικές ανάγκες 
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μας. Προβήκαμε έτσι σε αναθεώρηση 
των προτεραιοτήτων, αποκτώντας 
παράλληλα την έννοια της μέτρησης, 
να υπολογίζουμε δηλαδή αυτά που 
πριν σπαταλούσαμε απερίσκεπτα. Έτσι 
εκτιμήσαμε περισσότερο πολλά βασικά 
πράγματα, που πριν τα θεωρούσαμε 
δεδομένα, κι αυτό μας κάνει πλέον να 
είμαστε περισσότερο ευγνώμονες.

Ήδη με το τελευταίο αρχίζει να 
διαφαίνεται και η προοπτική της 
πνευματικότητας. Πράγματι, πολλοί 
φίλοι τόνισαν ότι η νέα κατάσταση μάς 
έφερε πιο κοντά στον Θεό, με το να 
αφιερώνουμε πλέον περισσότερο χρόνο 
στην προσευχή και την περισυλλογή. 
Σίγουρα μας κοστίζει το ότι δεν μπορούμε 
να προσέλθουμε στον Ναό, αλλά, μέσω 
της τεχνολογίας, μπορούμε εύκολα να 
παρακολουθούμε τις τελετές και να 
αυξάνει έτσι ο πόθος μας να επιστρέψουμε 
μια μέρα με δυνατότερη πίστη στον οίκο 
του Πατέρα, στην Εκκλησία Του.

Κάποιοι συνομιλητές ανέφεραν ότι 
διαφάνηκε το μέγεθος της εσωτερικής 
δύναμης που είχαμε και δεν το πιστεύαμε. 
Αναδείχθηκαν αρετές όπως αλληλεγγύη 
και εθελοντισμός, ενώ παράλληλα όλοι 
αισθανθήκαμε αγάπη και ευγνωμοσύνη 
για εκείνους που αγωνίζονται για το κοινό 
καλό, με πρώτους στη λίστα τους ιατρούς 
και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Τελειώνοντας, δεν είναι αμελητέα η 
αναφορά μερικών φίλων στις θετικές 
επιδράσεις επί του ατμοσφαιρικού αέρα 
και γενικότερα επί του περιβάλλοντος. 
Ο COVID-19 καθάρισε το νέφος της 
Αθήνας! Δελφίνια εμφανίστηκαν και πάλι 
στον Θερμαϊκό κόλπο της Θεσσαλονίκης! 
Η αλήθεια είναι ότι η άνοδος των δεικτών 
οικονομικής ανάπτυξης στηρίζεται σχεδόν 
πάντοτε στην υπερεκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων και στην επιμόλυνση της 
χλωρίδας και της πανίδας. Δεν μπορούμε, 
όμως, να είμαστε υγιείς μέσα σ’ ένα 
άρρωστο οικοσύστημα… Ευχαριστούμε 
τον COVID-19 που ήρθε να μας το θυμίσει!

Ένας φίλος, τέλος, με αρκετή δόση 
χιούμορ, είπε ότι κάποιοι ξεκίνησαν 
επιτέλους να πλένονται! Σωστό κι αυτό. 
Χρειάζεται πολλή δόση χιούμορ για να 
ανταπεξέλθουμε σε καταστάσεις που 
μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στην 
κατάθλιψη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
ο κορονοϊός έχει επιφέρει πολλά θετικά 
στοιχεία στην καθημερινότητά μας. Αν τα 
αφουγκραστούμε και τα εγκολπωθούμε, 
θα βγούμε σίγουρα σοφότεροι και πιο 
δυνατοί από αυτή την περιπέτεια…

Χριστός Ανέστη!
π. Γιώργος
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ΤΟ ΝΕΟ  
ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ
ΣΤΟ YOUTUBE!

Σε συνέχεια του προηγούμενου 
άρθρου, ουδέν κακόν αμιγές καλού! Ο 
περιορισμός στην κυκλοφορία και οι 
υποχρεωτικά κλειστές θύρες στους 
Ναούς οδήγησαν την ενορία μας να 
δημιουργήσει το δικό της κανάλι στο 
YouTube. 

Με κόπο και προσωπική επαφή 
καταφέραμε να ενημερώσουμε τους 
ενορίτες για την ύπαρξή του. Για τους πιο 
ηλικιωμένους δεν ήταν εύκολο και έπρεπε 
να επιστρατευτούν τα νεότερα μέλη της 
οικογένειας για να τους εξοικειώσουν 
με τη χρήση του υπολογιστή. Τελικά οι 
περισσότεροι έχουν καταφέρει και 
παρακολουθούν τις ακολουθίες ενώ 
κάποιοι άλλοι ενημερώνονται ακόμα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα 
σχόλια που λαμβάνουμε από τους 
πιστούς για όλη αυτή την προσπάθεια 
είναι πολύ θετικά. 

Οι προβολές είναι πολλαπλάσιες 
από το σύνηθες πλήθος πιστών που 
προσέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες. 
Παράλληλα, αυτό το εγχείρημα έχει 
αγγίξει και πολλούς αδιάφορους 
Καθολικούς, τους οποίους βλέπαμε 
στην εκκλησία 1-2 φορές το χρόνο. Τώρα, 
πλέον, μας στέλνουν συχνά μηνύματα ότι 
μας παρακολουθούν ανελλιπώς και αυτό 

μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε σαν 
να σας βλέπουμε όλους παρόντες στην 
Εκκλησία. Να αναφέρω, τέλος, και τους 
απομακρυσμένους γεωγραφικά, 
που η σύνδεση τούς ήρθε σαν μάννα εξ 
ουρανού. Η ενορία μας καλύπτει μια 
τεράστια γεωγραφική έκταση και αυτό μας 
κάνει να σκεφτόμαστε να διατηρήσουμε 
τις ζωντανές μεταδόσεις ακόμα και μετά 
το τέλος των περιοριστικών μέτρων.

Θα ήταν παράλειψη να μην 
ευχαριστήσουμε θερμά τον ενορίτη μας 
Γιάννη Γκιούστο, που με αυταπάρνηση 
και επαγγελματική εμπειρία καλύπτει 
ως οπερατέρ όλες τις ακολουθίες που 
μεταδίδει το κανάλι μας. Για να γίνουν 
εφικτές αυτές οι συνδέσεις καίριο 
ρόλο έπαιξε ο επί χρόνια εθελοντής 
συνεργάτης Παναγής Βωβός, τεχνικός 
υποστηρικτής και της υπάρχουσας 
ιστοσελίδας μας.  Τέλος, ευχαριστούμε 
τον ενορίτη Νίκολας Στόλλα, ο οποίος 
υποστήριξε την όλη προσπάθεια με τον 
εξοπλισμό και την τεχνογνωσία του στην 
ακουστική των μικροφώνων. 

Σας περιμένουμε κι εσάς στο ηλεκτρονικό 
μας κανάλι. Απλώς επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.catheclpatra.gr 
και όλα τ’ άλλα είναι πανεύκολα!
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Η θαυμαστή γοτθική 
μονή της Παναγίας 
της Ίσοβας 
στην Ηλεία
ή αλλιώς

η «Notre Dame» 
των Kιστέρκιων 
μοναχών του Κλαιρβώ

Μιλτιάδης (Μέλτης) 
Τσαπόγας      (*)

Από τα ημιορεινά 
τής Ηλείας και τα 
μέρη του Χελιδονιού, 
οδεύοντας πλέον 
προς τους έσχατους 
προορισμούς του 
ταξιδιού ετούτου 
στον τόπο της Ηλείας, 
έβαλα ρότα προς 
την περιοχή της 
Πισάτιδος κι ύστερα 
για τ’ ανατολικότερα, 
ακολουθώντας κατά 
μήκος τον αείρευστο 
και βαθυδίνη μεγαλο-
πόταμο τ’ Αλφειού. 
Απομακρυνόμενος από 
κείνον, επέρασα μέσ’ 
από τους συνοικισμούς 
Λούβρο κι Άσπρα 
Σπίτια, κι ύστερα 
ξαναβρήκα προς τον 
νότο τον Ρουφιά 
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(Αλφειό), κι αφού επέρασα αντίπερα, 
τράβηξα κατά το χωριό της Τρυπητής. 
Καθώς πορευόμουν, σε λίγην ώρα 
άρχισαν να φανερώνονται ένα ένα 
διασκορπισμένα σε μια καρπογένεθλη 
κοιλάδα άνωθεν των βορινών ορίων 
της Τρυπητής τα λιγοστά νοικοκυριά 
ενός μικρότατου οικισμού που καλείται 

Λεκάνη. Αναμεταξύ των νοικοκυριών 
αυτών, και εν τω μέσω μιας χορτοβριθούς 
κι ολόχαρης εκτάσεως γης, φανερωθήκανε 
θεσπέσια εις το ηλιοστόλισμά τους, μα 
και στη μελαγχολία της μοναξιάς τους, 
τα πετρένια ρημάδια δυο μεσαιωνικών 
γοτθικών οικοδομημάτων. Το ’να απ’ 
αυτά, το μεγαλοπρεπέστερο, ήταν το 
παλαιένδοξο Κιστερκιανό μοναστήρι της 
Παναγιάς της Ίσοβας, ενώ τ’ άλλο, λίγα 
μόλις μέτρα πιο νότια, μια μικρή εκκλησιά, 
που οι ιππότες του Μοριά την είχανε από 
κείνους τους καιρούς αφιερωμένη στον 
Αϊ-Νικόλα.
Αφού σίμωσα κοντινά σχετικώς στα 

To αψηλότερο 
παραθύρι 
του «κάδρου» 
του μοναστηριού

Το άνω μέρος σαρκοφάγου 
(που πιθανόν αντιστοιχεί σε 
επιφανές πρόσωπο της εν Ελλάδι 
Φραγκοκρατίας), βρέθηκε 
σε ανασκαφή στον χώρο του 
μοναστηριού, και στεγάζεται σήμερα 
στο μουσείο Ιπποτοκρατίας του 
κάστρου «Clermont»(Χλεμούτσι)
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γοτθικά ρημάδια, «επέζεψα» και 
πορεύτηκα πια με τα πόδια και πρώτα 
προς την Παναγιά της Ίσοβας. Τούτην 
τη θαυμαστή εκκλησιά οι Φράγκοι 
ιππότες και προσκυνητές συνήθιζαν να 
την καλούν εις τη γλώσσα τους «Notre 
Dame», που θα ειπεί «Η Παναγιά μας». 
Ήταν ένα συνήθειό τους που μας φέρνει 
κατά νου τη μεγαλότεχνη εκκλησιά των 
Παρισίων, την οποία ο Βίκτωρ Ουγκώ 
έκαμε άλλοτε με την πένα του διάσημη 
απ’ άκρη σ’ άκρη στον κόσμο της Δύσης. 
Εντούτοις, θα πρέπει να σημειώσομε 
ότι, ομοίως με αυτές τις δυο, καλούσανε 
οι Φράγκοι (και συνεχίζουν να καλούν) 
πληθώρα εκκλησιές τις οποίες αφιέρωναν 
κι αφιερώνουν εις την Παρθένο Μαρία.
Η οικοδόμηση της δικής μας «Notre 
Dame» τοποθετείται κάπου στο Α΄ μισό 
του 13ου αιώνος και υπεύθυνοι για την 
αυτή δημιουργία ήσανε (ως είπαμε κι 
ανωτέρω) οι Κιστέρκιοι καλογέροι του 
Κλαιρβώ. Τούτοι 
δεν διάλεγαν ποτέ 
τυχαίως θέσεις 
για τα μοναστήρια 
τους, αλλά 
αντιθέτως επέλεγαν 
πάντοτε τοποθεσίες  
απο-μακρυσμένες 
από τις πόλεις 
και κοντινές σε 
ποταμούς ή λίμνες. 
Κατά τον ίδιο 
τρόπο, και τη «δική 
μας» Notre Dame 
αποφασίσανε να 
την οικοδομήσουν 
κοντινά εις τον 
π ε ρ ι φ η μ ό τ ε ρ ο 
των ποταμών της 
χερσονήσου, τον 
Αλφειό.
Για τη δημιουργία 
του μοναστηριού, 
οι Κιστέρκιοι 
λέγεται πως έφεραν 
μ α σ τ ρ ο λ ό ι 
έμπειρο από 

τη Φραγκία. Οι κατευθύνσεις δε τις 
οποίες είχε λάβει ο αρχιτέκτων του 
έργου από τον Αβά ήσαν αυστηρότατες 
και συγκεκριμένες: μολονότι το 
πρότυπο του αρχιτεκτονικού ρυθμού 
του οικοδομήματος θα ήτο μοιραία –
ένεκα του ρεύματος της εποχής στη 
Φραγκία– το γοτθικό, οι γραμμές του θα 
έπρεπε να υποστηρίζουν μ’ έναν τρόπο 
τα πνευματικά ιδανικά του τάγματος, 
τα οποία επέβαλλαν την ανυπεροψία 
και την πενία. Έτσι, τα παραθύρια θα 
ήσαν αφενός οξυκόρυφα, αλλά σε καμιά 
περίπτωση δεν θα μακραίναν υπερβολικά 
κατά τον ουρανό, ενώ και όλος ο 
σχεδιασμός του οικοδομήματος θα έπρεπε 
ομοίως με αυτά να είναι ορθολογικός.
Εδώ είναι χρήσιμο να ειπούμε ότι οι ίδιοι 
αυτοί κανόνες της αρχιτεκτονικής, 
καθώς και η έλλειψη πολυτέλειας 
όσον αφορά τον γλυπτό διάκοσμο των 
κιστερκιανών οικοδομημάτων (ακόμα και 

Ο όμορφος γοτθικός ρυθμός 
αντικατοπτρίζεται σε κάθε σημείο 
του μεσαιωνικού μοναστηριού
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την επίπλωση), επιβάλλονταν αυστηρώς 
σε κάθε κιστερκιανό ναό και μοναστήρι, 
ενώ είχαν ως πηγή προελεύσεώς τους τις 
ηθικές διδαχές του ιδρυτού του τάγματος 
Αγίου Βερνάρδου του Κλαιρβώ. 
Όμως, περί τα 1263, μερικά μόνον έτη 
δηλαδή μετά την κτίση της, η θαυμαστή 
ιερά κατοικία της «Notre Dame» του 

Μοριά θα ερημωνόταν πρόωρα, καθώς 
σε μια νυχτιά μέσα θα πυρπολούνταν 
ολοσχερώς από τα βυζαντινά 
στρατεύματα κατά τη διέλευσή αυτών 
προς την περιοχή της Πρινίτσης.
Εισερχόμενος από τη νοτινή εμπασιά του 
μοναστηριού, θαύμασα εις το μεσημβρινό 
τειχί το όμορφο σχέδιο μιας περίτεχνης 

΄Αποψη από το εσωτερικό 
του παρεκκλησίου 
του Αγίου Νικολάου

΄Αποψη των παραθύρων της βορινής 
μεριάς του μεσαιωνικού μοναστηριού
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γοτθικής κόγχης (ένα παρόμοιο, 
αλλά λιγότερο εντυπωσιακό, γλυπτό 
σχέδιο παρμένο από τον χώρο κοσμεί 
την παλαιότερη βρύση της περιοχής, 
που τη συναντάς κοντά στον δρόμο για 
την Τρυπητή). Ύστερα κοντοζύγωσα 
δεξιότερα σε μιαν ερείπια πολυγωνιαία 
αίθουσα με ωραίες μισόρθιες κολόνες 
σε καθεμιά της γωνιά. Αφού πέρασα λίγην 
ώρα εκεί, έβαλα και περπάτησα προς την 
αντίθετη κατεύθυνση, μπαίνοντας μες 
στο κυρίως χτίσμα, όπου κάθισα μεταξύ 
των πολυήσυχων γοτθικών τειχιών 
κατάχαμα, για να τηράξω για μερικές 
στιγμές τον ουρανό της δύσης, μέσ’ 
από το παντεύμορφο μυτερό παραθύρι 
της λεγόμενης «κορνίζας» της στέγης 
του μοναστηριού. Και μολονότι ουδείς 
Φράγκος καλόγερος δεν ευρισκόταν εκεί 
γύρω για να μου βαστά συντροφιά με 
τις καλλικέλαδές του ψαλμουδιές στα 
μελαγχολικά χαλάσματα, η καρδιά μου 
είχε αγαλλιάσει τόσο, που δεν μ’ άφηνε 
διόλου ν’ αποτραβήξω την προσοχή μου 

από το μακρόστενο γοτθικό παραθύρι 
και τα πίσωθέν του ουρανοπόρα 
νέφελα. Μα, σαν αναθυμήθηκα τα τόσα 
ρημοκάστελα που είχα να περιηγηθώ 
στην τελευταία αυτή του ταξιδιού μου 
ημέρα, γύρισα οπίσω στο εδώ, κι αφού 
σηκώθηκα στα πόδια μου, εκίνησα σιγά 
σιγά προς τη μεριά μιας εξόδου.
Περνώντας απ’ τη βορινή πόρτα, που 
άλλοτε λέγεται πως έβγανε στον αυλόγυρο 
του μοναστηριού, έφερα έναν γύρο σωστό 
τα «Παλάτια» (η ονομασία «Παλάτια» 
έχει δοθεί από παλιά, μα άγνωστο 
ακριβώς από πότε στο ερειπωμένο αυτό 
μοναστηριακό συγκρότημα από τους 
ντόπιους) κι ύστερα έπιασα να περπατώ 
κατά το έτερο κοντινό ερείπωμα, τον 
ημιγοτθικό Αϊ-Νικόλα.
Τούτο το ’κλησιδάκι είν’ άγνωστο σε 
ποιον αιώνα υψώθηκε, αν και μάλλον θα 
πρέπει να τοποθετηθεί κι αυτό εις τον 13ο. 
Δεν αποκλείεται πάντως να θεμελιώθηκε 
από κάποιο φραγκοκαλογερίστικο 

Το “Παρεκκλήσι” του Αγίου 
Νικολάου που στέκει ολίγα 

μόνο μέτρα μακριά από 
την μονή.  Φέρει και αυτό 

γοτθικά στοιχεία.
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τάγμα, μα κι αυτή δεν είναι παρά μια 
απλή εικασία. Σήμερα από την εκκλησιά 
αυτή στέκεται ορθό σχεδόν μόνον το ιερό 
της, ενώ δεν απέχει παρά μερικά μέτρα 
από την Παναγιά της Ίσοβας. Ίσως να 
είναι καμωμένη ως και κείνη σύμφωνα με 
τους κανόνες της γοτθικής αρχιτεκτονικής, 
για τούτο και πολλοί που τη μελέτησαν 
φαίνεται πως τη λογαριάζουνε για 
παρεκκλήσι της Παναγιάς. Μολαταύτα, 
ανατρέχοντας σ’ ένα παλιό πόνημα του 
ακαδημαϊκού Νικολάου Μουτσόπουλου 
(Φράγκικες εκκλησίες στην Ελλάδα, Τεχν. 
Χρονικά, 1960) ερχόμαστε σε γνωριμία με 
μια πιο πολύπλοκη θεώρηση, καθώς κατά 
την εκτίμηση του ανωτέρω προσώπου: 
«Ο Άγιος Νικόλαος παρουσιάζει ένα 
ανακάτεμα γοτθικών και βυζαντινών 
μορφών. Ιδιαίτερα στην εξωτερική 
τοιχοποιία συναντάμε ψημένα βυζαντινά 
τούβλα που μαρτυρούν βυζαντινή τεχνική. 
Τα οξυκόρυφα τόξα, η δεξαμενή (piscine), 
η έλλειψη εικονοστασίου και τα κυμάτια 
είναι γοτθικά».

Από το εσωτερικό του φραγκικού 
ναού της Παναγίας της Ισοβας
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Δωρεές για 
το περιοδικό  

Ιερά Μονή Παμ-
μακαρίστου :  80 € 

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Μαιζώνος 81, 262 21 Πάτρα - Greece

(+30) 2610 275 215 - catheclpatra@gmail.com 
www.catheclpatra.gr

(*) Βιογραφικό 
συγγραφέα
Ο Μιλτιάδης Τσαπόγας είναι 
συγγραφέας, αρθρογράφος 
και ερασιτέχνης φωτογράφος. 
Αρθρογραφεί από τα είκοσι του 
έτη σε περιοδικά ειδικού τύπου, 
ενώ έχει συνεργαστεί και με την 
εφημερίδα Φωνή της Καλαμάτας 
(της πόλης στην οποία κατοικεί). 
Ακόμη, στο μακρινό παρελθόν, 
υπήρξε μέλος και συντονιστής της 
εξερευνητικής Ομάδας Πυθέας. Ως 
συγγραφέας έκανε την εμφάνισή 
του μέσω του έργου του Νικολάου 
Κουμαρτζή «Κάστρα και Θρύλοι 
στην Ελλάδα», γράφοντας για την 
καστροπολιτεία της Μονεμβασίας. 
Είναι συγγραφέας του βιβλίου 
«Πέτρα και Ξίφος» (Εκδόσεις 
Δαιδάλεος), κύριος συγγραφέας και 
φωτογράφος του βιβλίου «Άγνωστη 
Πελοπόννησος» (Εκδόσεις Οξύ), 
ενώ έχει συμμετάσχει και στα 
συλλογικά έργα: «Μυστική Ελλάδα-
Παράξενος Ταξιδιώτης» (Εκδόσεις 
Αρχέτυπο), «Αλχημεία-Η Μυστική 
Τέχνη των Σοφών» (Εκδόσεις Αρχέτυπο). 
Επίσης, έχει παρουσιάσει πληθώρα 
φωτογραφιών του σε προσωπικές 
εκθέσεις με θέμα τα μεσαιωνικά μνημεία 
της Πελοποννήσου (Πνευματικό Κέντρο 
Καλαμάτας 2019, Κάστρο «Cisterna 
Rubea» 2019, Διοργάνωση: nARTura) 
και συμπαρουσιάσει, μαζί με τον Νικόλαο 
Κουμαρτζή, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, 
το 2010, στα πλαίσια του Μεσαιωνικού 
Φεστιβάλ της νήσου, διοργάνωση: 
Medieval Rose. Τα περιοδικά 
πανελλαδικής εμβέλειας με τα οποία έχει 
συνεργαστεί ως αρθρογράφος είναι τα 

εξής: Φαινόμενα (ένθετο της εφημερίδας 
Ελεύθερος Τύπος), GEO, Mystery, 
Forbidden History, Άωτον, καθώς και το 
μεσσηνιακό περιοδικό Όριον. Άρθρα του 
έχουν δημοσιευτεί επίσης και σε άλλες 
εφημερίδες (ή περιοδικά) της χώρας, όπως 
η Ροδιακή (ημερήσια πρωινή εφημερίδα 
της Ρόδου). Τέλος, από τα μέσα του 
2019, σε διμηνιαία βάση, συνεργάζεται 
με το περιοδικό της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας των Πατρών, Πατρινοί 
Ορίζοντες, συγγράφοντας άρθρα με 
θεματολογία τα μεσαιωνικά κάστρα της 
Πελοποννήσου. 

Από το «Παρεκκλήσι» 
του Αγίου Νικολάου 

με φόντο το «κάδρο» 
της Παναγίας της Ισοβας

Φωτογραφία εξώφυλλου: Από το παρεκκλήσιο της καθολικής εκκλησίας 
της Αμιάντου Συλλήψεως στη Θεσσαλονίκη
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