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«Τὸν ναόν σου πάνσεμνε, ὡς ἱατρεῖον ψυχικὸν εὑράμενοι, ἐν τούτῳ πάντες οἱ πιστοί,
μεγαλοφώνως τιμῶμέν σε, Ὁσιομάρτυς Παρασκευὴ ἀοίδιμε».

Τό πρωί τῆς Τετάρτης 23 Φεβρουαρίου τοῦ
2022, σάν κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἔφθασε ἡ εἴδηση

τῆς ἐκδημίας τοῦ Γεωργίου Δεληχᾶ στό Μητροπολιτι-
κό μέγαρο. Ἦταν δύσκολο νά τό πιστέψω, ἐπειδή
μόλις πρίν ἕνα μῆνα, μία Κυριακή πρωί, μετά τήν Θεία
Λειτουργία, τόν εἶχα ἐπισκεφθεῖ στό σπίτι του καί
συζητήσαμε μαζί γιά ἀρκετή ὥρα, διάφορα θέματα,
μεταξύ των ὁποίων καί αὐτά πού τόν ἐνδιέφεραν
περισσότερο, θέματα τῆς ἱεροψαλτικῆς τέχνης, μίας
τέχνης πού ὑπηρέτησε μέ μεγάλη ἀφοσίωση γιά περί-
που ὀκτώ δεκαετίες! Ὅταν ἀποχαιρετιστήκαμε, μοῦ
ἔδωσε τήν ὑπόσχεση ὅτι, μόλις φτιάξει ὁ καιρός, θά
ἔλθει νά συμψάλλουμε στό ἀναλόγιο, γιά νά ποῦμε
«τά θκά μας», ὅπως ἔλεγε. Ὅμως, ὁ Θεός εἶχε διαφορετικά σχέδια ἀπό τά δικά
μας καί ἀντί νά συμψάλλουμε ἐπί τῆς γῆς, ὁ μακαριστός Γεώργιος Δεληχᾶς
ἔφυγε γιά τό οὐράνιο ἀναλόγιο, ὅπου μαζί μέ τόν ἐπιστήθιο φίλο του, τόν
Ἀθανάσιο Βαΐου, θά ὑμνοῦν τόν Θεό αἰώνια, μαζί μέ τούς ἀγγέλους, ψάλλον-
τας οὐράνιες μελωδίες καί οἱ συζητήσεις τους δέν θά ἔχουν τελειωμό…

Λίγους μῆνες πρίν τήν ἐκδημία του, τόν εἶχα συναντήσει προκειμένου νά
μοῦ διηγηθεῖ κάποια γεγονότα – σταθμούς στή ζωή του. Τότε, λοιπόν, γνώρισα
καλύτερα τόν ἄνθρωπο Γεώργιο Δεληχᾶ, ἕναν λαμπρό ἱεροψάλτη, κόσμημα
τῶν ἀναλογίων, ἀλλά καί ἕναν ἄριστο οἰκογενειάρχη καί ἐπιτυχημένο ἐπιχει-
ρηματία.

Γεννήθηκε στό Δαμάσι τῆς ἐπαρχίας Τυρνάβου, στίς 29 Δεκεμβρίου τοῦ
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1930 καί ἀποφοίτησε ἀπό τό δημοτικό σχο-
λεῖο τοῦ χωριοῦ του. Τόν Φεβρουάριο τοῦ
1943, τά ἰταλικά στρατεύματα ἐκτέλεσαν
170 ἄτομα στό χωριό Δομένικο τῆς Ἐλασσό-
νας καί μεταξύ τῶν ἐκτελεσθέντων ἦταν
καί πέντε κάτοικοι τοῦ Δαμασίου. Μετά
ἀπό αὐτή τή δραματική τροπή τῶν γεγονό-
των στίς ἐπαρχίες τοῦ Τυρνάβου καί τῆς
Ἐλασσόνας ἐπικράτησε ὁ τρόμος καί ὁ
πατέρας του, φοβούμενος καί γιά τή δική
τους ζωή, πῆρε τήν σύζυγο μαζί μέ τά τέσσερα παιδιά τους καί κατέφυγε στόν
Τύρναβο, ἐγκαταλείποντας τό μπακάλικο, μέ τό ὁποῖο κέρδιζε τά πρός τό ζῆν
καί συντηροῦσε ἀξιοπρεπῶς τήν οἰκογένειά του.

Στόν Τύρναβο ἡ οἰκογένεια πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια, μέσα στήν ἀπό-
λυτη φτώχεια. Ὁ πατέρας του ἀναγκάστηκε νά ψάχνει καθημερινῶς γιά τό
μεροκάματο, κάνοντας ὁποιαδήποτε δουλειά τοῦ παρουσιαζόταν, ὥστε νά βιο-
ποριστοῦν καί νά καταφέρουν νά ἐπιζήσουν, ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε
καί ὁ ἴδιος.

Σέ μία γωνία τοῦ σπιτιοῦ τους ὑπῆρχε κρεμασμένο ἕνα μαντολίνο, τό ὁποῖο
κατεῖχε ὁ πατέρας του, ὡς πολύτιμο ἐνθύμιο ζωῆς, ἀπό τά χρόνια πού αὐτός
ὑπηρέτησε στή Σχολή Ἀστυφυλάκων τῆς Κέρκυρας. Μέσα σέ ἐκεῖνες τίς
«σκοτεινές» συνθῆκες, πού δημιουργοῦσαν ἡ κατοχή καί ἡ πείνα, τό μαντολίνο
αὐτό ἦταν ἡ παρηγοριά τῆς οἰκογένειας. Ὁ πατέρας, μαζί μέ τούς φίλους του,
τούς ὁποίους προσκαλοῦσε στό - πάντα ἀνοικτό - σπιτικό τους τά βράδια,
τραγουδοῦσαν ὄμορφες, ἑπτανησιακές καντάδες. Αὐτή ἡ μουσική ἀτμόσφαι-
ρα, ἡ ὁποία ἐπικρατοῦσε στό σπίτι του, ἐντυπωσίαζε τόν μικρό Γιῶργο καί
ἀποτέλεσε τήν ἀφορμή, ὥστε νά ἀγαπήσει τήν μουσική καί νά θελήσει νά
ἀσχοληθεῖ σοβαρά μέ αὐτήν. Ἔτσι, στά δεκαπέντε του χρόνια, ξεκίνησε τά
μαθήματα εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς στόν Τύρναβο, ἔχοντας ὡς διδάσκαλό του
κάποιον Δεληγιάννη, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔμαθε τά πρῶτα καί βασικά βήματα στή
μουσική.

Ἐκείνη τήν περίοδο, στά δίσεκτα χρόνια της γερμανικῆς κατοχῆς, γνωρί-
στηκε μέ τόν Ἀθανάσιο Καραμῆτσο, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας καλλίφωνος νέος καί
οἱ στιγμές, κατά τίς ὁποῖες τραγουδοῦσαν μαζί, στήν παρέα τους, ἦταν οἱ πιό
φωτεινές καί ὄμορφες ἀναμνήσεις, τίς ὁποῖες εἶχε ὁ Γιῶργος Δεληχᾶς ἀπό τήν
νεανική του ζωή. Ὁ Καραμῆτσος τόν προέτρεψε νά πᾶνε στήν Ἐκκλησία καί
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νά ψάλλουν μαζί στό ἀναλόγιο τῆς Πανα-
γίας Φανερωμένης Τυρνάβου. Μή ἔχοντας
καμία σχέση, μέχρι ἐκείνη τή στιγμή, μέ τήν
ἐκκλησιαστική μουσική καί τήν ψαλτική
τέχνη, ἐνθουσιάστηκε καί ἄρχισε νά μυεῖται
στά μυστικά της βυζαντινῆς μουσικῆς, δημι-
ουργῶντας μία δυνατή σχέση μαζί της.
Ἔτσι, ἡ βυζαντινή, ἐκκλησιαστική μουσική
ἀποτέλεσε γιά τόν Γεώργιο Δεληχᾶ μία
τέχνη, τήν ὁποία ἀγάπησε ὁλόψυχα καί
τήν ὑπηρέτησε πιστά γιά περίπου ὀγδόντα χρόνια!

Κάποια χρόνια ἀργότερα, ὁ νεαρός Γιῶργος, μαζεύοντας τίς ὅποιες οἰκο-
νομίες του, ἀγόρασε –κρυφά ἀπό τόν πατέρα του– ἕνα μπουζούκι. Τό ἀγόρασε
κατά αὐτόν τόν τρόπο, ἐπειδή τά χρόνια ἐκεῖνα, τό νά παίζει κάποιος μπου-
ζούκι, θεωρούταν ὑποτιμητικό καί αὐτομάτως τόν κατέτασσε στό «περιθώ-
ριο». Ὅμως, τό μπουζούκι αὐτό ἔγινε ἡ μόνιμη συντροφιά του καί περνοῦσε
μαζί του ἀτελείωτες ὧρες, πειραματιζόμενος σέ διάφορους, μουσικούς δρόμους
καί μπαίνοντας σέ καινούριους, μελωδικούς κόσμους.

Τό 1952, ὁ Γεώργιος Δεληχᾶς ἀποφάσισε νά πάει στήν Ἀθήνα, γιά νά σπου-
δάσει ραδιοτεχνίτης σέ κάποια Σχολή τῆς πρωτεύουσας, ἡ ὁποία δίδασκε τό
συγκεκριμένο ἀντικείμενο. Αὐτό τό κατάφερε καί μέ τή συνδρομή ἑνός ἀδελ-
φοῦ του πατέρα του, τοῦ Ἀντώνη Δεληχᾶ, ὁ ὁποῖος διέμενε μόνιμα στήν Ἀθή-
να. Τό 1953 ἄρχισε νά ὑπηρετεῖ τή θητεία του στόν ἑλληνικό στρατό, στήν Σχο-
λή Τεχνικῶν Ἀσύρματων. Ἐκεῖ ἀπέσπασε σημαντικές τεχνικές γνώσεις, οἱ
ὁποῖες στό μέλλον θά τοῦ φαινόταν ἰδιαίτερα χρήσιμες.

Ἐκείνη τήν περίοδο τῆς ζωῆς του συνάντησε τόν Γεώργιο Μαργαριτόπου-
λο, ὁ ὁποῖος ἦταν πρωτοψάλτης στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας, στήν Νέα Φιλα-
δέλφεια. Στόν συγκεκριμένο Ἱερό Ναό παρακολουθοῦσε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες
ἕνα πολύ ἀπαιτητικό ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖο ἀποτελοῦνταν στήν συντριπτική
του πλειοψηφία ἀπό πρόσφυγες Κωνσταντινουπολίτες καί ἔτσι ὁ Πρωτοψάλ-
της Γεώργιος Μαργαριτόπουλος ἀπέδιδε τούς βυζαντινούς ὕμνους μέ ἰδιαίτερη
πιστότητα καί προσοχή στίς λεπτομέρειες, τηρῶντας τήν παράδοση τοῦ
Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Γεώργιος Δεληχᾶς ἐνθουσιάστηκε
ἀπό τά μελωδικά ἀκούσματα, τά ὁποῖα δέν εἶχε ἀκούσει, μέχρι τότε, ποτέ στήν
ζωή του καί ἔτσι θέλησε νά γίνει μαθητής τοῦ Μαργαριτόπουλου καί νά διδαχθεῖ
ἀπό αὐτόν τό «Ἀναστασιματάριον» καί κάποια κλασικά μαθήματα τῆς ἐκκλη-
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σιαστικῆς μουσικῆς, κάτι τό ὁποῖο ἔγινε
πραγματικότητα κατά τή διετία ἀπό τό
1952 καί μέχρι τά τέλη τοῦ 1954.

Τό Νοέμβριο τοῦ 1954, ἐνῶ ἀκόμη
ὑπηρετοῦσε τήν στρατιωτική του θητεία,
πῆρε ἀπόσπαση γιά τή Θεσσαλονίκη καί
ἐκεῖ, ὄχι μόνο ἄκουσε ἀπό κοντά, ἀλλά
καί γνώρισε προσωπικά τους φημισμέ-
νους διδασκάλους τῆς βυζαντινῆς μου-
σικῆς, τόν Ἀθανάσιο Καραμάνη, τόν
Χαρίλαο Ταλιαδῶρο καί τόν Χρύσανθο
Θεοδοσόπουλο. Ὁ νεαρός Γεώργιος δέν
ἔχανε καμία εὐκαιρία νά βρεθεῖ δίπλα
τους, κάθε φορά πού τοῦ τό ἐπέτρεπε ἡ
θητεία του στόν Στρατό, τόσο στά ἀναλό-
γιά τους, ὅσο καί σέ κατ’ ἰδίαν μαθήματα,
ρουφῶντας κυριολεκτικά τίς μουσικές γνώσεις, τίς ὁποῖες αὐτοί εἶχαν τήν
δυνατότητα νά τοῦ προσφέρουν ἁπλόχερα.

Τό 1955, τελειώνοντας τήν στρατιωτική του θητεία, ἐπέστρεψε στόν Τύρ-
ναβο καί ἀνέλαβε Λαμπαδάριος στό ἀριστερό ἀναλόγιο, τῆς Παναγίας Φανε-
ρωμένης, στό δεξιό ἀναλόγιο τῆς ὁποίας ὑπηρετοῦσε ὡς Πρωτοψάλτης ὁ
Δημήτριος Σουρές. Ὁ Γιῶργος Δεληχᾶς, κατά περίοδο ἐκείνη, μάζευε τούς
νέους τοῦ Τυρνάβου, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονταν νά μάθουν βυζαντινή μουσική
καί τούς προσέφερε τίς γνώσεις του. Τό Φθινόπωρο τοῦ 1955 ἀνέλαβε Πρω-
τοψάλτης στό δεξιό ἀναλόγιο τοῦ ἴδιου Ἱεροῦ Ναοῦ, μέ μισθό χιλίων πεντα-
κοσίων δραχμῶν, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν μία πολύ ἱκανοποιητική ἀμοιβή, γιά
ἐκείνη τήν ἐποχή. Στό ἀριστερό ἀναλόγιο τόν ἀντικατέστησε ὁ Ἀθανάσιος
Φῶτος καί ἀπό τό 1957 ὁ Ἀθανάσιος Κουφοδῆμος.

Τό 1960, καί συγκεκριμένα τήν Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, δοκιμάστηκε στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, ὡς Λαμπαδάριος, στό ἀριστερό ἀνα-
λόγιο, γιά νά διαδεχθεῖ τόν Βλάση Μαστρογιάννη, ὅταν Πρωτοψάλτης στόν
Μητροπολιτικό Ναό ἦταν ὁ Μανώλης Χατζημᾶρκος. Ὁ πρῶτος του μισθός,
ἐκεῖνα τά χρόνια, ἦταν δύο χιλιάδες δραχμές. Μετά τόν Μανώλη Χατζημᾶρκο
ἔγινε Πρωτοψάλτης στόν Ἅγιο Ἀχίλλιο, γιά ἕναν μόλις χρόνο, ὁ Ἀντώνιος Πέτας
καί τό 1963, στή γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Κυριαζῆς Δασκα-
λούδης ἀνέλαβε τή θέση, στό δεξιό ἀναλόγιο τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.
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Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Γεώργιος Δεληχᾶς, ἀπέ-
κτησε τό 1960 καί τό πτυχίο Ἱεροψάλτη
Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπό τό Δημοτικό
Ὠδεῖο Λάρισας, τό ὁποῖο λειτουργοῦσε ὡς
παράρτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν,
μετά ἀπό ἐξετάσεις ἐνώπιον εἰδικῆς, καλλι-
τεχνικῆς ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἦλθε ἀπό τήν
Ἀθήνα. Εἰσηγητής του, στά μαθήματα τῆς
Ἱεροψαλτικῆς τοῦ Ὠδείου, ὑπῆρξε ὁ Μανώ-
λης Χατζημᾶρκος. Τό 1963 ἀπέκτησε καί τό
πτυχίο Ἁρμονίας, ἀπό τό ἴδιο Ὠδεῖο μέ καθηγητή τόν Σπῦρο Τσαντίλα.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπαγγελματική του ἐξέλιξη, τό 1955 ὁ Γιῶργος Δεληχᾶς
ἄνοιξε στόν Τύρναβο κατάστημα λιανικῆς πώλησης, ἠλεκτρικῶν συσκευῶν καί
στή συνέχεια, τό 1970, ἄνοιξε στήν Λάρισα τήν «Ἐμπορική Εἰσαγωγική Ε.Π.Ε.»,
μία ἐπιχείρηση ἡ ὁποία εἰσήγαγε ἀπό τήν Ἰαπωνία καί ἐμπορευόταν χονδρικῶς
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἠλεκτρικά εἴδη. Ἀκολούθησε μία λαμπρή ἐπιχειρηματική
δραστηριότητα καί καριέρα καί ὁ Γεώργιος Δεληχᾶς κέρδισε τήν ἀγάπη καί
τήν ἀναγνωρισιμότητα ἀπό ὅλη τήν κοινωνία τῆς Λάρισας, ἀλλά καί ὅλης τῆς
Ἑλλάδας, γιά τήν ἐντιμότητα, τήν εὐθύτητα καί τήν ὑπευθυνότητα πού τόν
διέκρινε.

Στήν ἐπαγγελματική ἀνέλιξη τοῦ Γεωργίου Δεληχᾶ βοήθησε τά μέγιστα καί
ἡ οἰκογενειακή του ἀποκατάσταση, ἀφοῦ τό 1964 νυμφεύθηκε τή Βασιλική
Μαγλαρά, δασκάλα στό ἐπάγγελμα καί ἀπέκτησαν τρία παιδιά: τόν Μιλτιάδη
(Δρ. ἀκτινοφυσικό, Προϊστάμενο Ἐπιθεώρησης Ἐργασίας), τήν Κατερίνα
(ἀγγλική φιλόλογο) καί τόν Κωνσταντῖνο (φυσιοθεραπευτή).

Μετά ἀπό μία δεκαετία συνεποῦς καί συνεχοῦς παρουσίας στό ἀναλόγιο
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐξ αἰτίας τῶν αὐξημένων ἐπαγγελματικῶν καί οἰκογενει-
ακῶν ὑποχρεώσεών του, ὁ Γεώργιος Δεληχᾶς ἄφησε τό ἀριστερό ἀναλόγιο τοῦ
συγκεκριμένου Ναοῦ, γιά νά ἐπιστρέψει στόν Τύρναβο, ὅπου εἶχε τίς μνῆμες
τῆς νιότης του καί ἐκεῖ θέλησε νά ὑπηρετήσει στό ἀναλόγιο τοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου, μέχρι καί τό τέλος τοῦ 1975. Τήν Πρωτοχρονιά τοῦ 1976, ἔχοντας ἀκόμη
περισσότερες οἰκογενειακές καί ἐπαγγελματικές δεσμεύσεις, πῆρε τήν ἀπό-
φαση νά ἀφήσει τή θέση τοῦ Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου
Τυρνάβου στόν Νικόλαο Καραβίδα.

Ὅμως, παρ’ ὅτι ἀπό τό 1976 ὁ Γεώργιος Δεληχᾶς δέν ὑπῆρξε δεσμευμένος
μέ κάποιο ἀναλόγιο συγκεκριμένου Ἱεροῦ Ναοῦ, ποτέ δέν σταμάτησε νά ἀσχο-
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λεῖται ἐνεργά μέ τήν βυζαντινή μουσική καί νά τήν ὑπηρετεῖ στά ἀναλόγια δια-
φόρων Ἱερῶν Ναῶν. Κάθε Κυριακή καί μεγάλη ἑορτή ἐπισκεπτόταν διαφορε-
τικές Ἐνορίες, ὄχι μόνο στή Λάρισα, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν γύρω περιοχή
καί μαζί μέ ἀγαπητούς του συναδέλφους, Ἱεροψάλτες ὑμνοῦσε καί δόξαζε τόν
Θεό, μέ ἰδιαίτερο ζῆλο καί μεράκι. Αὐτή τήν πρακτική τήν συνέχιζε μέχρι καί
τούς τελευταίους μῆνες τῆς ζωῆς του, παρά τά ἐνενῆντα δύο ἔτη του καί ὅσοι
τόν εἴχαμε γνωρίσει εἴχαμε πάρει πολλά καί πολύτιμα μαθήματα μουσικῆς καί
ζωῆς ἀπό τόν Γεώργιο Δεληχᾶ.

Ὅπως προαναφέραμε, ὁ Γεώργιος Δεληχᾶς, ἦταν καί μία ἔντονη προσωπι-
κότητα, ἕνας κιμπάρης ἄντρας ἄλλης ἐποχῆς. Διακρινόταν γιά τήν ἐξυπνάδα
του, τό χιοῦμορ του, τήν αὐθεντικότητά του καί τόν εὐαίσθητο χαρακτῆρα
του. Πολλές στιγμές φέρνω μέ νοσταλγία στό μυαλό μου τίς στιγμές ἐκεῖνες,
αὐτό τό τελευταῖο διάστημα πού ἔπαψε πιά νά εἶναι μαζί μας. Θυμᾶμαι τίς
ἐπισκέψεις του στό ἀναλόγιο, ὅπου ὑπηρετῶ, στό «Μαϊμούλι» ὅπως τό ἔλεγε,
ἡ ὁποία ἦταν ἡ παλιά ὀνομασία τῆς Χάλκης τῆς Λάρισας. Πάντα εὐγενικός,
πρόθυμος, καλλικέλαδος καί μέ μία θετική αὔρα ἔκανε ἐμᾶς τούς νεότερους,
νά νιώθουμε ἰδιαίτερα ἄνετα μαζί του. Ὅπως ἀνέφερε, δέν ἐρχόταν νά ψάλλει
ὁ ἴδιος. Ἐρχόταν νά ἀκούσει καί νά καταθέσει καί αὐτός ἕνα μικρό λιθαράκι
στήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἦταν ἀπαιτητικός, ὅταν ἀποφάσιζε νά
ψάλλει ἕναν ὕμνο καί ἔβλεπες ξεκάθαρα ὅτι ζοῦσε τήν κάθε στιγμή ἔντονα καί
μέ ἰδιαίτερο πάθος. Ὑπῆρξε τελειομανής καί γιά αὐτό προσπαθοῦσε πάντα
νά διδάξει, ἀκόμα καί ἐκεῖνες τίς στιγμές, τά μυστικά πού οἱ δικοί του δάσκα-
λοι, τοῦ δίδαξαν.

Θυμᾶμαι ἐπίσης, τά ὅσα μᾶς ἔλεγε κατά τή διάρκεια τοῦ καφέ, μετά τό πέρας
τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἐξιστοροῦσε διάφορα περιστατικά τῆς προσωπικῆς του
ζωῆς, γιά τήν ψαλτική του πορεία ἀλλά καί γιά τήν ἐπαγγελματική του ἐξέλιξη.
«…Νά μήν τά παρατᾶτε ποτέ καί νά προσπαθεῖτε πάντα γιά τό καλύτερο. Νά
ἔχετε ψηλά το κεφάλι καί ἀναζητᾶτε τήν τελειότητα. Νά εἶστε μπεσαλῆδες καί
νά μήν κοροϊδεύετε τό συνάνθρωπό σας». Τά λόγια του, ὅλοι ἐμεῖς οἱ νεώτεροι,
τά ἀκούγαμε μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί τά δεχόμασταν ὡς πατρικές συμβουλές.
Ἀλλά καί τά πειράγματά του ἦταν συχνά, ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένα καί ἔξυπνα.
Ὑπῆρξαν καί ἐκεῖνες οἱ στιγμές, πού ἔφερνε στήν παρέα καί τό μπουζουκάκι
του, τήν ἄλλη μεγάλη του ἀγάπη, καί τραγουδοῦσε ἀνέμελα.

Δέν θά ξεχάσω ποτέ τήν τελευταία φορά πού συναντηθήκαμε. Ἐπηρεα-
σμένος ἀπό ἕνα πρόβλημα ὑγείας πού τόν τυραννοῦσε, ἤθελε μέ λαχτάρα νά
μάθει τά ἱεροψαλτικά νέα. Παρακολούθησα μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἕναν ἀκέ-
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ραιο ἄνθρωπο, μέ ἀπόλυτα συγκροτημένη
σκέψη, νά μιλᾶ μέ τήν σοφία καί τήν πολύ-
τιμη ἐμπειρία τῶν ἐνενήντα δύο ἐτῶν του.
Τόν θυμᾶμαι νά μοῦ ἀπευθύνει μία σχεδόν
προφητική παράκληση, θέλοντας νά
τακτοποιήσει τίς τελευταῖες ἱεροψαλτικές
ἐκκρεμότητες πού εἶχε. «Ρέ παλιόπαιδο,
ἔχω ἕνα μάτσο βιβλία. Ὅταν πεθάνω, δέν
θέλω νά πεταχτοῦν. Νά δοθοῦν στή σχολή,
ὥστε νά πιάσουν τόπο. Νά τά διαβάζουν οἱ
νεώτεροι, νά μάθουν κι ἄλλα πράγματα. Τά ΝΗ ΠΑ ΒΟΥ δέν τελειώνουν ποτέ.
Καί ὅποιος σοῦ πεῖ ὅτι γνωρίζει μουσική εἶναι γελασμένος. Τί ξέρουμε νομίζεις;
Ἄν ὅλη ἡ βυζαντινή μουσική εἶναι ἡ ἄμμος τῆς θάλασσας, ἐμεῖς ξέρουμε ἕνα
κόκκο ἀπό αὐτήν…».

Σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ψαλτικῆς του σταδιοδρομίας ἔψαλε μέ μεγάλη
προσοχή καί πιστή ἀπόδοση διάφορα κλασικά μαθήματα, τά ὁποῖα διδάχθηκε
ἀπό τόν Χατζημᾶρκο, τόν Πέτα καί τόν Κυριαζῆ, ἀλλά ἀπό τούς θεσσαλονι-
κεῖς διδασκάλους του, τόν Καραμάνη καί τόν Θεοδοσόπουλο. Στάθηκε πάντα
στό πλευρό τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Λάρισας καί μέ περισσή ἀγάπη προ-
σέφερε τήν βοήθειά του σέ ὅλους τούς συναδέλφους του, μεταδίδοντάς τους
ἁπλόχερα τίς μουσικές γνώσεις του καί τίς πλούσιες ἐμπειρίες ἀπό τή ζωή
του. Γι᾽ αὐτή τήν ἀνιδιοτελῆ του προσφορά στήν ψαλτική τέχνη, ἀλλά καί γιά
τό ἀστείρευτο χιοῦμορ του, ὁ Γεώργιος Δεληχᾶς ἦταν πολύ ἀγαπητός σέ
ὅλους, ὅσο συναναστράφηκαν μαζί του στά ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλά
καί σέ ὅσους ἄκουσαν καί ἔμαθαν ἀπό τίς ὄμορφες, ἐνδιαφέρουσες ἱστορίες,
πού μοιράστηκε μαζί τους.

Ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύσει καί νά εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!
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