
 

 

Το ετήσιο μνημόσυνο του Ιωάννη Βαρβάκη 

 

Αν αναρωτιέστε πότε καθιερώθηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Ιωάννη Βαρβάκη δεν 

έχετε παρά να ανατρέξετε στο περιοδικό «Μαθητική Ζωή» που εξέδιδαν οι μαθητές 

της Προτύπου Βαρβακείου Σχολής από το 1931. Στο τεύχος Β’-Γ΄ (Ιανουάριος-

Φεβρουάριος 1933), σελ. 21-23, διαβάζουμε πως παλαιός καθηγητής του Λυκείου 

είχε προτείνει το 1920 να τελείται κάθε έτος από τους μαθητές «μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του ιδρυτού του σχολείου». Αυτό δεν επετεύχθη τότε, αλλά 

το 1925, όταν συμπληρώθηκαν τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Ιω. Βαρβάκη. Από 

τότε, κάθε χρόνο, στις 12 Ιανουαρίου, ημέρα του θανάτου του Βαρβάκη, το σχολείο 

τελεί στον απέριττο ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος το μνημόσυνο και στη 

συνέχεια οι μαθητές συντεταγμένοι μεταβαίνουν μαζί με τους καθηγητές τους στο 

Ζάππειο για κατάθεση δάφνινων στεφάνων στον ανδριάντα του Ιω. Βαρβάκη, ο 

οποίος φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Λεωνίδα Δρόση. Μάλιστα, είχε ορισθεί τον 

μεν ένα χρόνο τον επιμνημόσυνο λόγο στον ναό να τον εκφωνεί ένας από τους 

μαθητές της τελευταίας τάξης του κλασικού τμήματος και την προσφώνηση κατά τη 

στέψη του ανδριάντα μαθητής της στ’ τάξης του πρακτικού τμήματος, τον δε 

επόμενο, το αντίθετο. 

Σε εκείνο το τεύχος, το περιοδικό «Μαθητική Ζωή» δημοσίευσε τους λόγους των 

μαθητών και τους συνεχάρη «δια την ωραίαν διατύπωσιν των ιδεών των και την 

καλήν αυτών απαγγελίαν».  

Ογδόντα οκτώ χρόνια αργότερα η καλή τύχη να κρατάμε το περιοδικό στα χέρια και 

να διαβάζουμε τους λόγους των δύο δεκαεπτάχρονων-δεκαοκτάχρονων μαθητών, 

έχει συγκινητικό ενδιαφέρον. Για τους μαθητές μας που ίσως παραξενευθούν με τη 

γλώσσα, να πούμε πως τα μαθητικά κείμενα είναι γραμμένα στην καθαρεύουσα.   



 



 

 



 

 

 

Συμπληρωματικά παρατίθεται παρακάτω ο χαιρετισμός εκ μέρους του εκπροσώπου των μαθητών στην ετήσια 

εκδήλωση μνήμης για τον Ιωάννη Βαρβάκη το 2020. 

Εκδήλωση στη μνήμη του Ιωάννη Βαρβάκη, 2020 

Εκ μέρους των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να αποτίσω φόρο τιμής 

στη μνήμη του Ιωάννη Βαρβάκη, του μεγάλου ευεργέτη, οραματιστή και πάνω απ όλα πατριώτη που με το 

ανήσυχο πνεύμα του και τον ριψοκίνδυνο χαρακτήρα του προσέφερε αμέριστη βοήθεια στον προεπαναστατικό 

αγώνα των Ελλήνων ενάντια στους Τούρκους. Αξιοσημείωτη υπήρξε η μεταφορά ολόκληρης σχεδόν της κινητής 

του περιουσίας από το Ταγκανρόγκ στο Αστραχάν, κοντά στην πόλη Οδησσό, κέντρο της Φιλικής Εταιρίας, της 

οποίας υπήρξε ηγετικό μέλος και χρηματοδότης. Άνθρωπος φιλομαθής με κοινωνική ευαισθησία διέθεσε ένα 

μεγάλο μέρος της περιουσίας του, για την ανέγερση της Βαρβακείου σχολής. Αισθανόμαστε ως μαθητές αφενός 

τιμή και περηφάνια που αποτελούμε το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, το οποίο στο πέρασμα των χρόνων από 

την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, ανέδειξε σπουδαίους επιστήμονες και σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής 

και οικονομικής ζωής του τόπου μας και αφετέρου αισθανόμαστε υποχρέωση με συνέπεια και καθημερινή 

προσπάθεια να φανούμε άξιοι συνεχιστές αυτής της πνευματικής κληρονομιάς. 
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