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Προς τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΙΣ» σε ετήσια 
τακτική γενική συνέλευση (Γ.Σ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης (Π.Ε.) που συνήλθε νόμιμα 
στην έδρα της, αποφάσισε κατά την υπ' αριθ. 624/27-9-2011 συνεδρίαση αυτού, τη σύγκλη-
ση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών της για τις 4 Δεκεμβρίου 2011 ημέ-
ρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην ΕΣΤΙΑ της, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της 
οδού Πατησίων αριθ. 121 (2ος όροφος).

Κατόπιν αυτού ΚΑΛΕΙΣΘΕ σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού να προσέλθετε και 
να παραστείτε στη Γ.Σ. κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα, κατά την οποία αφού δια-
πιστωθεί από τον Πρόεδρο του εν ενεργεία Δ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα η νόμιμη απαρτία, 
ο Πρόεδρος θα αναλάβει σύμφωνα με το καταστατικό την προεδρία της Γ.Σ., θα καλέσει 
τους Γενικό και Ειδικό Γραμματέα να τηρήσουν τα πρακτικά και θα κηρύξει την έναρξη των 
εργασιών της, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης και για να 
ληφθούν αποφάσεις επ' αυτών, ήτοι:

1) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: α) Έκθεση πεπραγμένων παρελθόντος έτους 
2011 β) Ανάγνωση απολογισμού εσόδων - εξόδων γ) Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επι-
τροπής δ) Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2012 ε) Πρόσκληση όσων επιθυμούν να λάβουν 
το λόγο και να κρίνουν τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και το έργο του και στ) Έγκριση ή μη των 
πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. από το Δ.Σ.

2) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ, ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Π.Ε. προκειμένου να τροποποιηθεί το ισχύον σήμερα καταστατικό στο 
σύνολό του και αφού το Δ.Σ. εγκρίνει την τροποποίηση αυτή και δημοσιεύσει στο πε-
ριοδικό «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΒΗΜΑ» το προτεινόμενο προς τροποποίηση καταστατι-
κό, για να τεθεί αυτό σε δημόσια διαβούλευση πριν από την τροποποίησή του, να 
συμπεριλάβει την έγκριση της τροποποίησης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 
Γ.Σ. του Δεκεμβρίου του έτους 2012, η οποία εκ του λόγου τούτου καθίσταται κατα-
στατική.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) Ή 

ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
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ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι: α) Οι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών θα γίνουν δεκτές μέχρι τις 
29 Νοεμβρίου 2011 το βραδύτερο, για να καταστεί δυνατή η έγκριση εγγραφής τους 
από το Δ.Σ., το οποίο θα συνεδριάσει την ημέρα εκείνη β) Σύμφωνα με το άρθρο 10 
του καταστατικού, στη συνέλευση δικαιούνται να μετάσχουν μόνο τα μέλη που μέχρι 
την ημέρα της Γ.Σ. θα έχουν εκπληρώσει ή θα εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υπο-
χρεώσεις προς την Π.Ε. μέχρι και του τελευταίου προ της συνόδου έτους, ήτοι μέχρι 
του έτους 2010 συμπεριλαμβανομένου, η δε οικονομική ενημέρωση μπορεί να γίνει και 
κατά την ημέρα της συνέλευσης στα γραφεία της Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ), όπου θα συνέλθει η Γ.Σ.

Αν δεν υπάρξει αυξημένη απαρτία, μέxρι ώρας 11.30 π.μ., της ημέρας της συνέλευ-
σης, αυτή θα πραγματοποιηθεί ως επαναληπτική, την αμέσως επομένη Κυριακή 11 
Δεκεμβρίου 2011 στην ίδια έδρα της Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ), την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα 
ημερήσιας διάταξης ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

Αθήνα 30-9-2011

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε. 
Γεώργιος Μιλτ. Κοσμάς 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 
κιν. τηλ. 6972406293

Ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ε. 
Δημήτριος I. Βαρβιτσιώτης 

κιν. τηλ. 6944258260
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Α)  Η αποδοχή του αιτήματος για την Ελ-
ληνική παρέμβαση

Η πρώτη φάση της δικαστικής διαδικα-
σίας περί της παρέμβασης της Ελλάδας στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τις γερμα-
νικές αποζημιώσεις πέτυχε. Το Δικαστήριο δέ-
χτηκε το αίτημα της χώρας μας να παρέμβει 
και να παρασταθεί στη δίκη, που εκκρεμεί με-
ταξύ της Ιταλίας και της Γερμανίας, αναγνω-
ρίζοντας έτσι το έννομο συμφέρον μας στην 
υπόθεση. Το Ελληνικό Κράτος κατέθεσε τη 
σχετική αίτηση στις 13 Ιανουαρίου 2011, όταν 
πλησίαζε να παρέλθει η προθεσμία, που είχε 
ταχθεί. Τη χώρα μας εκπροσώπησε στην πα-
ρέμβαση ο Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Θεσμών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Στέ-
φανος Περράκης, ο οποίος είναι βαθύς γνώ-
στης της λειτουργίας του Διεθνούς Δικαστη-
ρίου, που συνέταξε και κατέθεσε την αίτηση. 
Σ’ αυτήν αναφέρθηκαν τα νομικά και πραγ-
ματικά περιστατικά, στα οποία στηριζόταν η 
παρέμβαση της Ελλάδας σε υπόθεση μεταξύ 
τρίτων χωρών. Ας σημειωθεί ότι το Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης σπάνια μέχρι σήμερα 
έχει κάνει δεκτές αιτήσεις τέτοιων παρεμβά-
σεων. Το σύνηθες φαινόμενο είναι ότι το Δι-
καστήριο αυτό απορρίπτει τις αιτήσεις πα-
ρεμβάσεων κατά ποσοστό που προσεγγίζει 
το 85%. Η επιτυχία αυτή άνοιξε το δρόμο 
και κατόρθωσε τελικά η χώρα μας να λάβει 
μέρος στην εκδίκαση της πρωτόγνωρης δια-
φοράς μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας, που ήδη 
εκδικάστηκε με αντικείμενο το εάν η Γερμανία 
απολαμβάνει ή όχι του προνομίου της ετε-

ροδικίας, αν μπορεί δηλαδή να δικαστεί από 
Δικαστήρια άλλου κράτους για τα φοβερά 
εγκλήματα των στρατευμάτων κατοχής του 
Γ’ Ράιχ κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ρώ-
μης –Corte di Cassazione– το αντίστοιχο του 
ελληνικού Αρείου Πάγου - έχει δεχτεί ότι το 
γερμανικό κράτος δεν χαίρει προνομίου ετε-
ροδικίας. Καταδίκασε το γερμανικό Δημόσιο 
για τα εγκλήματα αυτά και επέτρεψε την ανα-
γκαστική εκτέλεση στην Ιταλία της υπ’ αριθ. 
137/1997 καταδικαστικής απόφασης του Πο-
λυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, που κα-
τέστη αμετάκλητη με την υπ’ αριθ. 11/2000 
απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, 
κατά της Γερμανίας, για την ικανοποίηση της 
απαίτησης των συγγενών των θυμάτων του 
Διστόμου. Η αμετάκλητη αυτή απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς δεν 
μπορούσε να εκτελεστεί στην Ελλάδα με κα-
τασχέσεις περιουσιακών στοιχείων του Γερ-
μανικού Κράτους, που βρίσκονται στη χώρα 
μας, διότι, σύμφωνα με τους νόμους μας, 
απαιτείται να δώσει την άδεια κατάσχεσης 
ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης, άδεια ή 
οποία ουδέποτε δόθηκε. Εκτός αυτού, το πα-
ράδοξο επίσης για την Ελληνική Δικαιοσύνη 
και το Ελληνικό Κράτος είναι το γεγονός ότι 
μετά την παραπάνω ευνοϊκή για το Δίστομο 
απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πά-
γου, το Ελληνικό Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο 
(Α.Ε.Δ.), με την υπ’ αριθ. 6/2002 απόφασή του 
στην υπόθεση του ιδιώτη Μιλτ ιάδη Μαργέ-
λου, δέχτηκε ότι η Γερμανία απολαμβάνει του 
ευεργετήματος της ετεροδικίας.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

(Αρθρο του Γεωργίου Κοσμά, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, 
προέδρου της «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ», 30-9-2011)
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Β)  Η από του έτους 1995 αγωγή των Κα-
λαβρυτινών κατά του Γερμανικού Δη-
μοσίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Καλαβρύτων και η απόρριψή της

Η δικαστική διεκδίκηση των Γερμανικών 
αποζημιώσεων για τη ναζιστική θηριωδία, 
ξεκίνησε στα Ελληνικά Δικαστήρια πριν από 
περίπου 16 χρόνια στα Καλάβρυτα και στο 
Δίστομο.
Νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Δήμοι, 
Κοινότητες, Ιεροί Ναοί και 3.368 φυσικά πρό-
σωπα από όλη την Επαρχία Καλαβρύτων, 
θύματα και συγγενείς θυμάτων, που υπέστη-
σαν ανυπολόγιστες ζημίες από τη ναζιστι-
κή θηριωδία, με χιλιάδες θύματα, νεκρούς, 
τραυματίες και καταστροφές περιουσιακών 
τους στοιχείων, χωριστά ο καθένας και για 
λογαριασμό του και για την ικανοποίηση 
των νομίμων αξιώσεών τους, άσκησαν προς 
το Πολυμελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων την 
από 12-9-1995 αγωγή τους κατά του Γερ-
μανικού Δημοσίου, δια των πληρεξουσίων 
Δικηγόρων τους, Πατρών και Καλαβρύτων, 
οι οποίοι λειτούργησαν αποδεδειγμένα άψο-
γα και με συνέπεια απέναντι στους πελάτες 
τους και η αγωγή συζητήθηκε μετ’ αναβολήν 
από 9-10-1996 στις 13-5-1998. Το Γερμανικό 
Δημόσιο, που εκπροσωπείται νόμιμα στην 
Ελλάδα από την Πρεσβεία της Ομοσπονδι-
ακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθή-
να και στη Γερμανία, ήταν απόν στη δίκη 
και δεν εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο. Το 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων με την 
υπ’ αριθ. 70/1998 απόφασή του, αποτελού-
μενο από τους Δικαστές Γεράσιμο Τσούνη 
Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βασιλική Γρηγορο-
πούλου Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και Ελένη 
Λεβεντέλη Πρωτοδίκη, δικάζον ερήμην του 
εναγομένου Γερμανικού Δημοσίου και χωρίς 
καν να ακουστούν ή να υποβληθούν προτά-

σεις της Γερμανίας με αρνήσεις, αντικρούσεις 
κλπ, απέρριψε την αγωγή με το σκεπτικό 
στο οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμβά-
νονται τα εξής: «...Οι ενώπιον των Ελληνι-
κών Δικαστηρίων αγωγές δεν συμφωνούν 
με το Διεθνές Δίκαιο και τυχόν υλικές ή ηθι-
κές βλάβες ιδιωτών, που προκλήθηκαν από 
εμπόλεμη δύναμη δεν επιτρέπεται να απο-
τελούν βάση μεμονομένων αξιώσεων...». «...
Το Δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως την 
ύπαρξη δικαιοδοσίας προς εκδίκαση της δι-
αφοράς που εκκρεμεί ενώπιόν του, μόνον αν 
ο εναγόμενος δεν παρίσταται στην πρώτη 
συζήτηση...» «...Ετεροδικίας απολαύουν και 
τα αλλοδαπά Δημόσια ως υποκείμενα δικαί-
ου και διεθνών σχέσεων...» «...Η ένεκα των 
πολεμικών γεγονότων κατάληψη χώρας υπό 
του στρατού κατοχής σύμφωνα με τον γενι-
κώς ανεγνωρισμένο υπό της επιστήμης του 
Διεθνούς Δικαίου, της Νομολογίας και δια 
της Δ’ Συμβάσεως της Χάγης του 1907 διατυ-
πούμενο κανόνα, καταρχήν ουδόλως αναι-
ρεί την κυριαρχία του καταληφθέντος Κρά-
τους, αργεί όμως η πραγματική άσκηση της 
κυριαρχίας αυτής, μόνες δε οι στρατιωτικές 
Αρχές κατοχής είναι οι πράγματι ασκούσες 
την εξουσία στην καταληφθείσα χώρα. Η ως 
άνω καθιερωθείσα διεθνώς Αρχή, αποτελεί 
διεθνές εθιμικό Δίκαιο και συνιστά δυνάμει 
Συνταγματικού εθίμου, πηγή εσωτερικού 
Δικαίου κατά την κοινώς παραδεδεγμένη 
Αρχή, σύμφωνα με την οποία οι γενικώς 
αναγνωρισμένοι κανόνες του εθιμικού Διε-
θνούς Δικαίου επέχουν αναντιρρήτως θέσιν 
Νόμου του Κράτους...».
Με τις παραπάνω σκέψεις του Δικαστη-

ρίου, που είναι βέβαια αποσπασματικές και 
από το σύνολο του σκεπτικού του, που περι-
λαμβάνει σωρεία αντιφατικών απόψεων και 
διατάξεων, δημιουργείται αναμφισβήτητα η 
πεποίθηση ότι η απορριπτική αυτή απόφα-
ση είναι παντελώς αναιτιολόγητη.
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Για το λόγο αυτό οι πληρεξούσιοι Δικηγό-
ροι των εναγόντων, ορθώς και εμπρόθεσμα 
πράξαντες, άσκησαν κατά της απόφασης 
αυτής έφεση ενώπιον του Εφετείου Πατρών, 
το οποίο με την υπ’ αριθ. 525/2005 απόφασή 
του, διέταξε να υποβληθεί ερώτημα προς το 
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που 
εδρεύει στο Λουξεμβούργο, περί του αν η 
Γερμανία απολαμβάνει ή όχι του προνομί-
ου της ετεροδικίας. Πράγματι, η απόφαση 
με το ερώτημα διεβιβάσθη αρμοδίως και το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
απεφάνθη ότι το Γερμανικό Κράτος, για τα 
φοβερά εγκλήματα του ναζιστικού στρατού 
κατοχής, που διεπράχθησαν σε ολόκληρη 
την Επαρχία Καλαβρύτων, απολαμβάνει του 
προν ομίου της ετεροδικίας. Έκτοτε, εξαιτίας 
της απόφασης αυτής του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σταμάτησε ο δι-
καστικός αγώνας των Καλαβρυτινών κατά 
της Γερμανίας για τις αποζημιώσεις τους.

Γ)  Η από του έτους 1995 αγωγή των Δι-
στομιτών στο Πρωτοδικείο της Λιβα-
δειάς κατά του Γερμανικού Δημοσίου, 
που έγινε δεκτή

Ο αείμνηστος Δικηγόρος Αθηνών και τότε 
Νομάρχης Βοιωτίας Ιωάννης Σταμούλης, ως 
πληρεξούσιος Δικηγόρος των θυμάτων και 
των συγγενών τους, του Διστόμου, για τη 
διεκδίκηση των αποζημιώσεών τους, λόγω 
των θηριωδιών, που υπέστησαν από τα να-
ζιστικά στρατεύματα κατοχής, επίσης με νε-
κρούς, τραυματίες και καταστροφές των πε-
ριουσιών τους, άσκησε την από 27-11-1995 
αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λιβα-
δειάς, το οποίο σε αντίθεση με το Πολυμε-
λές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων δέχτηκε την 
αγωγή με την υπ’ αριθ. 137/1997 απόφασή 
του, με το σκεπτικό ότι η Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας δεν απολαμβά-
νει του προνομίου της ετεροδικίας και υπο-
χρεώθηκε να αποζημιώσει τους επιζώντες 
και απογόνους των 228 σφαγιασθέντων Δι-
στομιτών. Η πρωτόδικη αυτή απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς κα-
τέστη αμετάκλητη με την υπ’ αριθ. 11/2000 
απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, 
με την οποία απορρίφθηκε η αναίρεση της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
κατά της ως άνω αποφάσεως του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. Εν τω μεταξύ, 
είχε συσταθεί η σχετική για την περίπτωση 
«Ομάδα Εργασίας Διστόμου», τα μέλη της 
οποίας, μαζί με τον αείμνηστο Ιωάννη Στα-
μούλη, επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το 
Δίστομο και τα Καλάβρυτα, αφενός μεν για 
το συντονισμό των προσπαθειών εκτέλεσης 
της υπέρ των Διστομιτών απόφασης κατά 
της Γερμανίας, αφετέρου δε, για τη συνέχιση 
του δικαστικού αγώνα των Καλαβρυτινών 
κατά της Γερμανίας, που είχε ήδη αρχίσει 
από το έτος 1995, όπως προαναφέρεται.
Ο δικαστικός αγώνας των Διστομιτών, τον 

οποίο συνεχίζει η συνάδελφος, κόρη του αεί-
μνηστου Ιωάννη Σταμούλη, Κέλλυ Σταμούλη, 
δεν είχε ακόμα λάβει τις σημερινές διεθνείς 
διαστάσεις. Τον Οκτώβριο του 2008 το Ανώ-
τατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ρώμης υπο-
χρέωσε αμετάκλητα το γερμανικό κράτος 
να αποζημιώσει τις οικογένειες 203 πολιτών 
του Αρέτσο της Τοσκάνης, που εκτελέσθηκαν 
από τον γερμανικό στρατό τον Ιούνιο του 
1944. Το Νοέμβριο του ιδίου έτους (2008) το 
Εφετείο της Φλωρεντίας, μετά από επίπονες 
δικαστικές επιδιώξεις του αείμνηστου Ιωάν-
νη Σταμούλη, καταδίκασε το γερμανικό Δη-
μόσιο να αποζημιώσει τις οικογένειες των 
θυμάτων της σφαγής του Διστόμου του Ιου-
νίου του 1944 και έδωσε την άδεια κατάσχε-
σης, στο Κόμο της Ιταλίας, της βίλας Βιγγόνι, 
σε εκτέλεση της απόφασης που δικαίωσε τα 
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όπως και τώρα, εκκρεμούσε η υπογραφή κά-
ποιου δανείου από τη Γερμανία προς την Ελ-
λάδα και δεν έπρεπε να ταραχθούν τα πνεύ-
ματα. Το κατοχικό δάνειο είναι μια γερμανική 
υποχρέωση που δεν έχει σχέση με τις πολε-
μικές αποζημιώσεις. Έξι δισεκατομμύρια 
ευρώ! Αυτό είναι το ύψος σε σημερινές τιμές 
του κατοχικού δανείου, που υποχρεώθηκε 
να καταβάλει το ’42 η Ελλάδα στη ναζιστική 
Γερμανία. Τις πταίει και τελικά αυτά τα δανει-
κά παραμένουν αγύριστα; Η πολιτική του 
ένα βήμα μπρος - δύο πίσω, που ακολούθη-
σαν όλες οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερ-
νήσεις. Ατολμία; Αδυναμία; Δουλοπρέπεια; Το 
βέβαιο είναι ότι μπροστά στο θρύλο της 
«γερμανικής ισχύος» η χώρα συμπεριφέρθη-
κε με ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας. Το 
αντιλαμβάνεται κανείς και από το 70ετές 
παρασκήνιο που από τότε μεσολάβησε. Το 
Μάρτιο του 1942, ενώ ο λιμός θέριζε ήδη την 
κατεχόμενη Αθήνα, η Γερμανία και η Ιταλία 
αποφάσισαν στη Ρώμη ότι οι μηνιαίες δαπά-
νες των κατοχικών στρατευμάτων στην Ελ-
λάδα πάνω από το ποσό του 1,5 δισεκατομ-
μυρίου πληθωριστικών δραχμών θα καλύ-
πτονται με ποσά που η Ελλάδα θα δάνειζε 
άτοκα στις κατοχικές δυνάμεις. Ήταν μια 
λύση της τελευταίας στιγμής προκειμένου 
κάπως να αποτραπεί η κατάρρευση της οι-
κονομίας, καθώς και να αμβλυνθεί η διο-
γκούμενη αντίσταση των Ελλήνων εξαιτίας 
των άθλιων συνθηκών που είχε δημιουργή-
σει η Κατοχή. Πράγματι, υπήρξαν πολλές τέ-
τοιες μεταφορές χρημάτων από την Τράπεζα 
της Ελλάδος στις γερμανικές (και ιταλικές) 
Αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους άρχισαν να 
αποπληρώνουν το δάνειο, επιστρέφοντας 
περίπου το ένα έκτο των χρημάτων. Μετά 
την Απελευθέρωση, ο αναβαθμισμένος ρό-
λος της Γερμανίας στον Ψυχρό Πόλεμο και 
το αντικομμουνιστικό μετεμφυλιακό ελληνι-
κό κράτος δεν επέτρεψαν στην Ελλάδα τη 

θύματα του Διστόμου. Μετά την έκδοση των 
αποφάσεων αυτών στην Ιταλία, κρίθηκε εκεί 
ότι το Γερμανικό Κράτος δεν χαίρει προνο-
μίου ετεροδικίας και επιτρέπεται στην Ελλη-
νική Κυβέρνηση να διεκδικήσει τις επιδικα-
σμένες γερμανικές αποζημιώσεις των Διστο-
μιτών, κατάσχοντας γερμανικές ιδιοκτησίες 
επί Ιταλικού εδάφους. Και σ’ αυτό ακριβώς 
το σημείο η «Ομάδα Εργασίας Διστόμου»  
εγκαλεί την Ελληνική Κυβέρνηση ότι «για τα 
μάτια του κόσμου τον Ιανουάριο του 2011 
ανακοίνωσε την παρέμβασή της στη δίκη 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σχετι-
κά με το εάν τα Ελληνικά Δικαστήρια είναι 
αναρμόδια (όπως ισχυρίζεται η Γερμανία) να 
εκδίδουν αποφάσεις σε βάρος της».

Δ)  Οι ισχυρισμοί του Καθηγητή Νεότερης 
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Χάγκεν Φλάισερ, για το κατοχικό δά-
νειο και τις πολεμικές αποζημιώσεις

Ο Καθηγητής Χάγκεν Φλάισερ, γερμανικής 
καταγωγής και 26 χρόνια Έλληνας πολίτης, 
που συγκαταλέγεται στις λίγες φωνές που 
επιμένουν να θυμίζουν τα ζητήματα αυτά 
και που πολλές φορές μας έχει τιμήσει με την 
παρουσία του στα Καλάβρυτα σε συνέδρια, 
εκδηλώσεις και ομιλίες, παραχώρησε στις 
26-6-2011 συνέντευξη στο Δημοσιογράφο 
του περιοδικού «ΕΨΙΛΟΝ» της Εφημερίδας 
«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», κ. Δημή-
τριο Αγγελίδη και ανέφερε μεταξύ άλλων και 
τα εξής για το κατοχικό δάνειο (Κ.Δ.) και για 
τις πολεμικές αποζημιώσεις:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση ποτέ δεν υποστή-
ριξε τις απαιτήσεις αποζημίωσης, που υπέ-
βαλαν οι υπήκοοί της. Αυτά μάλιστα μισόν 
αιώνα μετά την ουσιαστική αθώωση του 
Μαξ Μέρτεν από την Κυβέρνηση του Κων-
σταντίνου Καραμανλή. Και τότε, άλλωστε, 
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ποίηση το 1990 το ρολόι είχε σταματήσει. Η 
συμφωνία αυτή είχε παγώσει τη ρύθμιση 
“των αξιώσεων που πηγάζουν από τον πό-
λεμο” (ντε φάκτο) μέχρι τη σύναψη συνθή-
κης ειρήνης με μια ενωμένη πια Γερμανία. Η 
ρύθμιση αυτή αποτελούσε καρπό συμπαιγνί-
ας των Η.Π.Α. και της Δυτικής Γερμανίας, 
αφού με τα δεδομένα του Ψυχρού Πολέμου 
κανείς δεν περίμενε πια μια τέτοια εξέλιξη. Σε 
μια μελέτη μου στα γερμανικά με τίτλο “οι 
ελληνικές καλένδες της γερμανικής διπλω-
ματίας” επισήμαινα πως είναι ανήθικο να 
επικαλείσαι σήμερα την παρέλευση του χρό-
νου, την οποία εσύ ο ίδιος έχεις προκαλέσει 
μέσω μιας στρατηγικής συνεχών αναβολών. 
Κάποια στιγμή οι Γερμανοί ισχυρίστηκαν ότι 
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κατά την επί-
σκεψή του στη Βόννη το ’58, είχε παραιτηθεί 
από τη διεκδίκηση του Κ.Δ. και των επανορ-
θώσεων. Όμως ο ίδιος ο Καραμανλής το διέ-
ψευσε και οι Γερμανοί, που δεν μπόρεσαν να 
βρουν κάποιο σχετικό έγγραφο, αναγκάστη-
καν να πουν ότι η παραίτηση ήταν προφορι-
κή — κάτι που βέβαια δεν έχει καμία νομική 
ισχύ. Έπειτα η γερμανική πλευρά επικαλέ-
στηκε το επιχείρημα ότι το Κ.Δ. εξατμίστηκε, 
διότι η Αθήνα, κατά τη νομισματική μεταρ-
ρύθμιση μετά την Απελευθέρωση, κατά την 
οποία μια καινούρια δραχμή ήταν ίση με 50 
δισεκατομμύρια πληθωριστικές δραχμές, 
δεν φρόντισε να εξαιρέσει τις διεκδικήσεις 
της από το εξωτερικό. Αλλά η Γερμανία δεν 
προχώρησε σε διαπραγμάτευση αυτού του 
θέματος με οικονομικά και νομικά κριτήρια. 
Μόνο αν καθίσεις στο ίδιο τραπέζι με την 
άλλη πλευρά, μπορείς να καταλήξεις σε συμ-
βιβασμό. Νομίζω ότι η Ελληνική πλευρά μπο-
ρεί τουλάχιστον να χρησιμοποιήσει το Κ.Δ. 
ως διαπραγματευτικό χαρτί στις ελληνογερ-
μανικές συνομιλίες. Εφόσον οι δύο χώρες δι-
αφωνούν σ’ αυτό το θέμα, πρέπει να ανα-
γνωριστεί η διαφωνία τους και να παραπεμ-

σθεναρή διεκδίκηση του χρέους. Μάλιστα, η 
Συμφωνία του Λονδίνου του ‘53 για τη ρύθ-
μιση των γερμανικών χρεών ανέβαλε - ντε 
φάκτο - την εξέταση όλων των διεκδικήσε-
ων που πηγάζουν από τον Πόλεμο μέχρι τη 
σύναψη συνθήκης ειρήνης με μια ενωμένη 
πια Γερμανία. Οι δύο Γερμανίες ενώθηκαν το 
1990, αλλά έκτοτε η γερμανική πλευρά σφυ-
ρίζει αδιάφορα κάθε φορά που, με κάποια 
χαλαρότητα, βάζει το ζήτημα η ελληνική 
πλευρά. Το Κ.Δ. αποτελεί συμβατική υποχρέ-
ωση της Γερμανίας προς την Ελλάδα, που 
έχει αναγνωριστεί έμπρακτα ακόμα και από 
τους Ναζί. Είναι ειδική περίπτωση. Κανένα 
άλλο κράτος δεν έχει παρόμοια αξίωση προς 
τη Γερμανία. Η ελληνική πλευρά πρέπει να 
τονίζει ότι το Κ.Δ. δεν αφορά τα έξοδα κατο-
χής, τα οποία, σύμφωνα με το πολεμικό δί-
καιο, τα πληρώνει η κατεχόμενη χώρα, αλλά 
χρήματα που υπερέβαιναν το ποσό που εί-
χαν ορίσει οι Γερμανοί και οι Ιταλοί ως ορο-
φή των εξόδων κατοχής. Η ελληνική πλευρά 
πρέπει επίσης να τονίζει ότι το Κ.Δ. δεν έχει 
σχέση με τις επανορθώσεις, διότι μη βαυκα-
λιζόμαστε: 70 χρόνια ‘μετά το φόνο’ (την ει-
σβολή), καμία γερμανική κυβέρνηση δεν 
πρόκειται να πληρώσει πολεμικές επανορ-
θώσεις. Θα ήταν σίγουρα καλύτερα αν η Ελ-
λάδα είχε ξεκινήσει να διεκδικεί σθεναρά το 
δάνειο αμέσως μετά τη γερμανική ενοποίη-
ση. Δεν υπάρχει, βέβαια, χρονικό όριο παρα-
γραφής του δανείου, αλλά τότε η οικονομική 
κατάσταση της Ελλάδας δεν βρισκόταν στα 
σημερινά χάλια. Σήμερα οι Γερμανοί προβάλ-
λουν το επιχείρημα ότι οι Έλληνες θυμήθη-
καν το Κ.Δ. τώρα που φοβούνται μη χρεοκο-
πήσουν. Δεν αληθεύει πως η Ελλάδα θυμή-
θηκε μόλις τώρα το Κ.Δ.. Το έβαζε το ζήτημα 
και παλιότερα, αν και, είναι αλήθεια, χωρίς 
ιδιαίτερο σθένος. Άλλωστε, πρέπει να θυμί-
ζουμε στους Γερμανούς ότι από τη Συμφωνία 
του Λονδίνου το 1953 ως τη γερμανική ενο-
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φθεί το θέμα σε διεθνές δικαστήριο ή άλλο 
βήμα. Υπάρχει, άλλωστε, ιστορικό προηγού-
μενο. Για δεκαετίες η Ελλάδα διεκδικούσε 
γερμανικές αποζημιώσεις σχετικά με την 
πρώτη περίοδο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
όταν η Ελλάδα ήταν ουδέτερη. Η υπόθεση 
τελικά κρίθηκε σε διαιτητικό δικαστήριο το 
1974. 60 χρόνια μετά το γεγονός. Το δικα-
στήριο επιδίκασε στην Ελλάδα 47 εκατομμύ-
ρια μάρκα, πολύ καλό ποσό για εκείνη την 
εποχή. Ακόμα και τότε οι Γερμανοί επικαλού-
νταν το μεγάλο χρονικό διάστημα που είχε 
περάσει. Μάλιστα, οι γερμανικές εφημερίδες 
έγραφαν κοροϊδευτικά ότι σε λίγο οι Έλληνες 
θα ξεκινήσουν δικαστική αντιπαράθεση με 
το Ιράν, διεκδικώντας πολεμικές αποζημιώ-
σεις για τη Σαλαμίνα και το Μαραθώνα. Οι 
Ελληνικές Κυβερνήσεις, μετά την ενοποίηση 
των Γερμανιών κράτησαν την εξής στάση: Η 
Κυβέρνηση Μητσοτάκη, που τότε ήταν στα 
πράγματα, τηρούσε πολύ χαμηλούς τόνους 
στο ζήτημα των διεκδικήσεων. Φοβάμαι 
όμως πως τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 
‘90, μάλλον ούτε το ΠΑΣΟΚ το πίστευε σθε-
ναρά. Θυμάμαι συγκεκριμένα περιστατικά, 
συζητήσεις με ηγετικά στελέχη, που θεωρού-
σαν το θέμα λήξαν, ‘πεθαμένο’. Και όταν το 
ΠΑΣΟΚ επανέκαμψε στην εξουσία, διίσταντο 
οι απόψεις τους περί του πρακτέου, δηλαδή 
ποια στάση τελικά συνέφερε τη χώρα. Συζη-
τούσα επανειλημμένα το ζήτημα με ανθρώ-
πους που ήταν κοντά στον Αντρέα, και τον 
“έσπρωχναν”, π.χ. με τον Χυτήρη, τον Λιβά-
νη, τον Κ. Παπούλια. Πραγματικά, λίγο πριν 
μπει στο Ωνάσειο, ο Ανδρέας Παπανδρέου 
έκανε μια κίνηση να θέσει το ζήτημα στους 
Γερμανούς. Δυστυχώς, όμως, προτού ακόμα 
παραδοθεί η ελληνική νότα, βγήκε μεγάλη 
εφημερίδα (το “ΕΘΝΟΣ”) με μεγάλους, επιθε-
τικούς τίτλους και ουσιαστικά το έκαψε το 
θέμα. Είχε βγει τότε ο Μπουρλογιάννης, ο 
πρέσβης μας στη Βόννη και διαμαρτυρήθηκε 

ότι τον αχρήστευσαν με τέτοιους χειρισμούς. 
Αργότερα, ο Σημίτης, παρόλο που τον κατη-
γορούν, προσπάθησε να θεμελιώσει τις ελ-
ληνικές διεκδικήσεις. Το 2001, π.χ., συγκρό-
τησε επιτροπή εμπειρογνωμόνων από υπη-
ρεσιακούς παράγοντες με πρόεδρο τον νο-
μικό του σύμβουλο και αλησμόνητο συνά-
δελφο Γιώργο Παπαδημητρίου. Ήμουν ιστο-
ρικός σύμβουλος της Επιτροπής. Το πόρισμά 
μας, το δίκιο της ελληνικής διεκδίκησης, ιδί-
ως και ως προς το Κ.Δ. το προέβαλε τότε η 
ελληνική πλευρά στον καγκελάριο Σρέντερ 
και στον Υπουργό Εξωτερικών Φίσερ. Ο Πα-
παδημητρίου, μου περιέγραψε πολύ χαρα-
κτηριστικά την αντίδραση των Γερμανών: 
“Σαν να υψώθηκε μπροστά μας ένας γυάλι-
νος τοίχος - ξαφνικά πάγωσαν τα χαμόγελα 
των συνομιλητών μας, απέκλεισαν κάθε σχε-
τική συζήτηση”. Όσον αφορά το ποσόν, είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί, διότι τότε υπήρχε 
καλπάζων υπερπληθωρισμός. Οι τιμές και οι 
ισοτιμίες άλλαζαν συνεχώς, ανέβαιναν από 
το πρωί μέχρι το βράδυ. Ανακάλυψα, όμως, 
στα μέσα της δεκαετίας του ‘70, στα υπόγεια 
των γερμανικών αρχείων, ένα εκτενέστατο 
υπόμνημα της τράπεζας του Ράιχ. Υπολογίζει 
ότι τα ποσά του Κ.Δ. ανέρχονται στα 568 
εκατομμύρια μάρκα, από τα οποία οι Γερμα-
νοί είχαν επιστρέψει 92 εκατομμύρια μάρκα 
- την τελευταία δόση, μάλιστα, στις 6-10-
1944, έξι μέρες προτού να αποχωρήσουν 
από την Αθήνα. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
έμπρακτη αναγνώριση του Κ.Δ. ως γερμανι-
κού χρέους προς την Ελλάδα. Υπολογισμοί 
της Τραπέζης της Ελλάδος (με αντιστοιχία 
215 εκατ. δολάρια για το 1944-45) δεν απέ-
χουν πολύ από τη γερμανική εκτίμηση. Με 
τη σημερινή αγοραστική αξία, το χρέος του 
Κ.Δ. –άτοκα, όπως το επέβαλαν οι κατακτη-
τές το 1942!– ανέρχεται περίπου σε 6 δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Από κει και πέρα, υπάρχουν 
πολλές εναλλακτικές ερμηνείες για το τι επι-
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τόκιο (και ενδεχομένως ανατοκισμός) θα 
έπρεπε να προστεθεί. Πολλά νούμερα που 
κυκλοφορούν, συχνά ανεύθυνα και ανεξέλε-
γκτα, βρίσκονται ψηλά στα τρισεκατομμύ-
ρια. Η μόνη έξοδος από αυτόν τον στείρο 
“πληθωρισμό των αναλύσεων” θα ήταν να 
δεχτεί η Γερμανία να καθίσει στο ίδιο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων, να συνυπολογίσει 
το ιστορικό και ηθικό χρέος της, να διατυ-
πώσει τα όποια (αντ)επιχειρήματά της και 
να εξεταστούν αυτά. Μόνο τότε θα μπορού-
σαν οι δύο πλευρές - ενδεχομένως με κάποια 
ουδέτερη διαιτησία - να καταλήξουν σε συμ-
βιβασμούς και συμψηφισμούς με τα σημερι-
νά χρέη της χώρας. Το πρόβλημα είναι πώς η 
άλλη πλευρά θα “πειστεί” να καθίσει σ’ αυτό 
το τραπέζι...

Ε)   Η ακροαματική διαδικασία στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης από 12 μέχρι 15 
Σεπτεμβρίου 2011

Μετά την προσφυγή της Γερμανίας στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με νομικό δι-
ακύβευμα της δίκης «το δικαίωμα της χώρας 
αυτής να μη δικάζεται ως κράτος από δικα-
στήρια άλλων χωρών για τα εγκλήματα πο-
λέμου κατά της ανθρωπότητας, που διέπρα-
ξε σ’ αυτές ο γερμανικός ναζιστικός στρατός 
κατοχής» και την αποδοχή από το Δικαστή-
ριο του Ελληνικού αιτήματος παρέμβασης 
στη δίκη, η χώρα μας ως έχουσα έννομο 
συμφέρον, παρέστη στη δίκη ως μη διάδικος 
και διετύπωσε τις απόψεις της για τις πα-
γκοσμίως πρωτοποριακές θέσεις του Πρω-
τοδικείου της Λιβαδειάς και του Αρείου Πά-
γου, που αφορούν την υπόθεση «Δίστομο» 
και την μη εισέτι εκτέλεση των αποφάσεων 
αυτών, ήτοι την κατάσχεση γερμανικών πε-
ριουσιακών στοιχείων που βρίσκονται επί 
Ιταλικού εδάφους, για την ικανοποίηση των 
αξιώσεων των Διστομιτών.

Η σημαντική προφορική δικονομική δι-
αδικασία καλύφθηκε απευθείας τηλεοπτικά 
και διαδικτυακά, με την παρουσία του Δη-
μάρχου Καλαβρύτων Γεωργίου Λαζουρά και 
του Δημάρχου Διστόμου - Αράχοβας - Αντί-
κυρας Ιωάννη Πατσαντάρα, αλλά και άλ-
λων εκπροσώπων θυμάτων των ναζιστικών 
εγκλημάτων την περίοδο της Κατοχής. Βολές 
για την απουσία Ελλήνων Υπουργών από 
τη δίκη εκτόξευσε ο πρόεδρος του «Εθνι-
κού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών 
της Γερμανίας προς την Ελλάδα», Μανώλης 
Γλέζος και έθεσε το ερώτημα «Γιατί η Γερ-
μανία, ενώ έχει εκπληρώσει το χρέος της 
προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εξαιρεί 
τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα». Οι 
εκπρόσωποι του Συμβουλίου σε συνέντευξη 
Τύπου, δήλωσαν αποφασισμένοι να πιέσουν 
την ελληνική Κυβέρνηση ώστε να αναλάβει 
πρωτοβουλίες και να διεκδικήσει νόμιμα και 
δυναμικά όλες τις απαιτήσεις της χώρας μας 
από τη Γερμανία, που αφορούν τις πολεμικές 
αποζημιώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό 
δάνειο. Επίσης, ο Ευάγγελος Μαχαίρας, Γε-
νικός Γραμματέας του Συμβουλίου, είπε ότι: 
«Με αφορμή τη δίκη και ανεξάρτητα από 
την ετυμηγορία, δίνεται και πάλι η αφορμή 
και η πρόκληση για τη χώρα μας να ξανα-
θέσει το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, 
που αγγίζουν τα 162 δισεκατομμύρια ευρώ 
χωρίς τους τόκους». Οι Γερμανοί που είχαν 
δώσει σκληρή μάχη για να μην επιτραπεί η 
παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου στη 
δίκη, επικαλούμενοι την παραπάνω υπ’ αριθ. 
6/2002 απόφαση του Ελληνικού Ανωτάτου 
Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ) στην υπόθεση 
Μιλτιάδη Μαργέλου, με την οποία είχε ανα-
γνωρισθεί το δικαίωμα ετεροδικίας του γερ-
μανικού Κράτους στην Ελλάδα, ήταν πολύ 
επιθετικοί την πρώτη ημέρα της δίκης (12-
9-2011), που πήραν πρώτοι το λόγο στο Διε-
θνές Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με την 
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έκτακτη ανταπόκριση του Αντώνη Βέη στην 
εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», η επικεφαλής 
της τετραμελούς γερμανικής αντιπροσω-
πίας, πρέσβειρα Dr. Σουζάνα Βάζουμ - Ράιμερ 
και οι Πανεπιστημιακοί Χρίστιαν Τόμουσατ, 
Ανδρέας Γκατίνι και Ρόμπερτ Κόρτ, ισχυ-
ρίστηκαν ότι τα ιταλικά δικαστήρια και το 
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ρώμης, 
καθώς και το Πρωτοδικείο της Λιβαδειάς και 
ο Άρειος Πάγος δεν σεβάστηκαν το προνό-
μιο της ετεροδικίας που απολαμβάνει η Γερ-
μανία. Επιπλέον, κατέθεσαν περισσότερο 
πολιτικά και λιγότερο νομικά επιχειρήματα 
για να στηρίξουν τις γερμανικές θέσεις. Θε-
ωρούν ότι σύμφωνα με τη βασική αρχή της 
ετεροδικίας, αποζημιώσεις μπορούν να διεκ-
δικηθούν μόνο με διαπραγματεύσεις μεταξύ 
κρατών και ότι δεν προβλέπεται διεκδίκηση 
αποζημίωσης από πολίτες - θύματα με αγω-
γή στα δικαστήρια της χώρας, στην οποία 
τα στρατεύματα κατοχής διέπραξαν εγκλή-
ματα πολέμου.
Τη δεύτερη ημέρα (13-9-2011) οι Ιταλοί 

με νομικά «πυρά» μεγάλου διαμετρήματος 
και αποφασιστικότητα στο ύφος, απάντη-
σαν στην επιχειρηματολογία της Γερμανίας 
δια στόματος επιφανών Διεθνολόγων. Ο 
Καθηγητής Λουίτζι Κοντορέλι από το Πανε-
πιστήμιο της Φλωρεντίας, υποστήριξε ότι η 
Γερμανία παραβίασε το Διεθνές Δίκαιο δύο 
φορές: «Και όταν έσφαξε τους αμάχους αλλά 
και μετέπειτα, αφού ως σήμερα αρνείται πει-
σματικά να αποζημιώσει τα θύματα». Ο Κα-
θηγητής Σαλβατόρε Ζαπαλά από το Πανεπι-
στήμιο της Κατάνια επέκρινε τη Γερμανία για 
το γεγονός ότι στην παρέμβαση εκπροσώ-
που της την πρώτη ημέρα της δίκης, επιδό-
θηκε σε καταστροφολογία, όταν έκανε λόγο 
για χάος, που τάχα θα δημιουργηθεί στις δι-
εθνείς σχέσεις σε περίπτωση διάτρησης της 
αρχής της ετεροδικίας. Ο Καθηγητής Πάολο 
Παλκέτι από το Πανεπιστήμιο της Μακερά-

τα υπενθύμισε στην παρέμβασή του άρθρο 
12 σχετικής Συνθήκης του ΟΗΕ, στο οποίο 
προβλέπεται ρητά ότι είναι δυνατή η άρ-
νηση του προνομίου της ετεροδικίας, όταν 
αφετηρία της διαφοράς είναι παραβιάσεις 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ο δι-
άσημος Πιέρ - Μαρί Ντιπουί, Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης, είπε ότι σήμερα 
πλέον τα εθνικά δικαστήρια ανά τον κόσμο, 
καλούνται όλο και πιο συχνά να κρίνουν 
υποθέσεις που αναφέρονται στο διεθνές δί-
καιο, για το λόγο ότι αυξάνεται η προστασία 
των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Στις 14-9-2011 ήλθε η σειρά της ελληνι-

κής αντιπροσωπίας, που σύμφωνα, επίσης, 
με την ανταπόκριση του Αντώνη Βέη, χα-
ρακτηρίστηκε από αυτοπεποίθηση και πει-
στικότητα επιχειρημάτων. Στην παρέμβασή 
του ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσω-
πείας, Καθηγητής Στέλιος Περράκης, υπερα-
μύνθηκε της ορθότητας των αποφάσεων, 
τόσο του Πρωτοδικείου της Λιβαδειάς όσο 
και του Αρείου Πάγου, αλλά και των ιταλι-
κών δικαστηρίων, που δεν αναγνώρισαν το 
προνόμιο της ετεροδικίας στη Γερμανία. Δι-
καιοδότησαν, είπε, τις αποφάσεις τους αυ-
τές με την αντίληψη που βασίζεται πάνω 
στις εξελίξεις του Διεθνούς Δικαίου, σύμφω-
να με την οποία, εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας, εγκλήματα πολέμου κλπ, συ-
νιστούν παραβίαση κανόνων του αναγκα-
στικού Διεθνούς Δικαίου υπέρτερης αξίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί παρά να 
κάμπτεται η ετεροδικία του κράτους. Σταδι-
ακά, υπογράμμισε, το άτομο κερδίζει ρόλο 
και θέση μέσα στη διεθνή δικαιοταξία, ώστε 
σήμερα έχει πλέον τη δυνατότητα να προ-
σφέρει ως άτομο κατευθείαν τόσο σε εθνικά, 
όσο και σε διεθνή δικαστήρια για να διεκδι-
κήσει αποζημίωση ή αποκατάσταση ζημιών, 
που υπέστη εξαιτίας της παράνομης συμπε-
ριφοράς του κράτους. Σχετικά αναφέρθη-
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καν, τόσο από τον Καθηγητή Περράκη, όσο 
και από τον Καθηγητή Αντώνη Μπρεδήμα 
στη δική του παρέμβαση χαρακτηριστικά 
παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική και 
τη στάση διεθνών οργάνων, από εθνικά και 
διεθνή δικαστήρια που στοιχειοθετούν τη 
θέση ότι η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται 
στη φάση ραγδαίας μεταβολής του διεθνούς 
δικαίου και εν προκειμένω της ετεροδικίας, 
σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, κατά τη 
διάρκεια ενόπλων συρράξεων, πολεμικής 
κατοχής κ.ο.κ. Ενδεικτικά, η ελληνική αντι-
προσωπία υπενθύμισε ότι το 2005, η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε 
πράξη που υποχρεώνει τα κράτη - μέλη να 
λαμβάνουν μέτρα, προκειμένου τα θύματα 
παραβιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου 
και των δικαιωμάτων του ανθρώπου να 
έχουν δικαίωμα και προσφυγής και απο-
κατάστασης. Αντικρούοντας τη γερμανική 
θέση ότι η ίδια η ελληνική πολιτεία με τη 
νομοθεσία της εμποδίζει την εκτέλεση κα-
ταδικαστικών αποφάσεων και με την ετυμη-
γορία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, 
αναγνωρίζει ετεροδικία στη Γερμανία, δέ-
χτηκε ότι υπάρχει διχοστασία, η οποία όμως 
δεν δείχνει παρά ότι το Διεθνές Δίκαιο βρί-
σκεται ακριβώς σε εξέλιξη. Η τάση όμως που 
εγκαταλείπει το προνόμιο της ετεροδικίας 
υπέρ του ανθρωπιστικού δικαίου είναι κα-
ταφανής. Η παρέμβαση της ελληνικής αντι-
προσωπίας έκανε αίσθηση. Χαρακτηριστι-
κά, δέχτηκε ένθερμα συγχαρητήρια, μεταξύ 
άλλων, και από τον Καθηγητή Ντιπουί, τον 
διασημότερο εκπρόσωπο της ιταλικής αντι-
προσωπίας.
Την ακροαματική διαδικασία έκλεισε στις 

15-9-2011 η ιταλική αντιπροσωπία με τη δευ-
τερολογία της. Οι Καθηγητές Αγέλο, Κοντα-
ρέλι, Ζαπαλά και Παλκέτι, υπεραμύνθηκαν 
των θέσεών τους και κάλεσαν το Δικαστήριο 

να δεχτεί ότι δεν τεκμηριώνεται ετεροδικία 
για τη Γερμανία στην περίπτωση που αφε-
τηρία της ένδικης διαφοράς αποτελούν πα-
ραβιάσεις του Διεθνούς ανθρωπιστικού Δι-
καίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Από τα έδρανα των δικαστών διατυπώθη-
καν ερωτήματα, τα οποία οι αντιπροσωπίες 
κλήθηκαν να απαντήσουν εγγράφως μέχρι 
τις 23-9-2011 και αν η κάθε πλευρά επιθυμεί 
να σχολιάσει με προτάσεις της, μέχρι τις 30 
του μηνός. Η Ελλάδα καλείται να απαντήσει 
αν η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικα-
στηρίου (Α.Ε.Δ.) του 2002, αίρει την απόφα-
ση του Αρείου πάγου, αναφορικά με το Δί-
στομο, ή αν αυτή παραμένει εκτελεστή.
Την απογοήτευσή τους για τη στάση της 

Γερμανίας εξέφρασαν Γερμανοί παρατηρητές 
της δίκης. Ο Δικηγόρος Μάρτιν Κλίνγκνερ 
από την «Ομάδα Δίστομο» του Αμβούργου, 
έκανε λόγο για «αλαζονεία και κυνισμό της 
ευρωπαϊκής μεγάλης δύναμης Γερμανίας». 
Ο Δημοσιογράφος και Ιστορικός των δικα-
στικών υποθέσεων εγκλημάτων των ναζί, 
Έμπερχαρντ Ρούτχολτς δήλωσε: «Διακατέ-
χομαι από αισθήματα ντροπής και αγανά-
κτησης για όσα άκουσα τις μέρες αυτές από 
τη γερμανική αντιπροσωπία».
Το Δικαστήριο δεν ανακοίνωσε πότε θα 

εκδώσει την ετυμηγορία του. Πιστεύεται 
όμως ότι η απόφαση θα εκδοθεί μέχρι το 
τέλος Νοεμβρίου 2011. Επειδή όμως, η υπό-
θεση δεν αφορά μόνο την Ιταλία και τους Δι-
στομίτες, αλλά έχει πανανθρώπινες διαστά-
σεις, εάν κριθεί στη Χάγη ότι η Γερμανία δεν 
χαίρει του προνομίου της ετεροδικίας για 
εγκλήματα πολέμου, τότε ανοίγει ο δρόμος 
για την εκδίκαση δεκάδων άλλων εγκλημά-
των των ναζί στην Ελλάδα, όπως των εγκλη-
μάτων τους στην Επαρχία Καλαβρύτων, τα 
οποία μέχρι σήμερα παραμένουν «παγωμέ-
να» δικαστικά, όπως ως άνω αναλυτικά εκτί-
θεται.
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 ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ       
Αστροπελέκι, χαλασμό στην όμορφη την πόλη 

των Καλαβρύτων, σκόρπισε των Γερμανών το βόλι. 
Οι Γερμανοί κατακτητές πλήγωσαν την Ελλάδα, 
έκαψαν τα Καλάβρυτα, τα ντύσανε στα μαύρα.

Βουβός ο πόνος, παγερός στων γυναικών τα χείλη
κι εκεί στο ξεροχώραφο θ’ ανάβει ένα καντήλι, 

για να θυμίζει τους νεκρούς απ’ του Καπή τον τόπο, 
στέλνοντας τα μηνύματα σε κάθε στρατοκόπο.

«Για πάντα τα Καλάβρυτα θα γράφουν ιστορία,
το αίμα τους θα δίνουνε για την ελευθερία», 

κι οι μάνες οι λεβέντισσες που ήρωες γεννήσαν, 
για την πατρίδα τη γλυκιά, όλους τους χαλαλίσαν.

Χαίρε των Καλαβρύτων μάνα!

∆εν προσδοκούν επαίνους, τους χαρίσαν στην πατρίδα 
για να ’ναι άσβεστο το φως, που θρέφει την ελπίδα. 

Τι πάλι κι αν τα δάκρυα εστέρεψαν στα μάτια, 
τραγουδιστά τους έστειλαν στου Άδη τα σοκάκια.

«Εκεί που πας λεβέντη μου, μαζί με τον πατέρα, 
μη με ξεχνάτε τη φτωχή, την έρημη μητέρα.
Την άνοιξη να έρχεστε αντάμα με τ’ αηδόνια, 

που τραγουδούν ολόγλυκα στου κήπου μας τα κλώνια.

Ζείτε εσείς στη σκέψη μας, στα κρύφια όνειρά μας,
γλυκά για να ζεσταίνετε τα μύχια της καρδιάς μας. 

Τι το κακό που γίνηκε, σ’ εμάς ποτέ δε σβήνει, 
κι οι Γερμανοί θα το ’χουνε αιώνια καταισχύνη.

Χαίρε των Καλαβρύτων μάνα!
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     ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΜΑΝΑ
Ήταν στιγμές αβάσταχτες μες στης ζωής το δρόμο, 
γιατί το φυλλοκάρδι τους πλημμύριζε με πόνο. 
Κι άλλες στιγμές π’ ορθώνανε στα ίσια το κεφάλι, 
μα δύσκολ’  αποφεύγανε της καταχνιάς τη ζάλη.

Θλιμμένες και κατάμονες περνάγανε το χρόνο, 
που ’κανε μαύρη τη ζωή κι αγιάτρευτο τον πόνο. 

Κι εκεί στο ξεροχώραφο, μες στου βουνού την άκρη 
στους τάφους πάνω κύλαγε, σαν ποταμός το δάκρυ.

Ιώβειες Καλαβρυτινές μανάδες, δοξασμένες, 
μια τύχη το ’φερε κακή, να ’στε μαυροντυμένες. 

Μα πάλι μέσα στην καρδιά, θα βρουν οι ελπίδες δρόμο, 
θα γιατρευτούνε κι οι πληγές, αγάλια με το χρόνο.

Χαίρε των Καλαβρύτων μάνα!

Καρτερικά δεχτήκατε, τούτο πικρό ποτήρι, 
σ’ αυτούς που φέρναν χαλασμό, δεν κάνατε χατίρι. 

Κι ας μείνατε παντέρημες, πουλιά κυνηγημένα 
και τα παιδιά πεντάρφανα, στους δρόμους σκορπισμένα.

Λησμονημένες για καιρό στην καταχνιά, στις μπόρες,
παλεύατε για να διαβούν, κείνες οι μαύρες ώρες. 

Προσμένοντας τη ζεστασιά απ' του ήλιου κάποι’ αχτίδα, 
που θα ’φερνε καλοκαιριά στη ρημαγμένη μας πατρίδα.

Μείνατε μόνες κι έρημες, στον κόσμο δίχως κλήρα, 
το πλήγμα που δεχτήκατε σας το ’γραφε η μοίρα. 
Κάθε ανάσα σας καημός, κι αστείρευτο το κλάμα, 
η κοινωνία ωχριά, μπρος στο δικό σας δράμα.

Χαίρε των Καλαβρύτων μάνα!
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Ντροπή στους Γερμανούς, ντροπή, κι ανάθεμα την ώρα,
για το ανείπωτο κακό που σκόρπισαν στη χώρα!
Μανάδες ’σεις περήφανες, δε χάσατε το θάρρος, 
γι’ αυτό θα είστε αιώνια της δύναμης ο φάρος.

Ξανά θ’ ανθίσουν γιασεμιά, μέσ' απ' αυτή τη στάχτη, 
τριαντάφυλλ’, αγιοκλήματα να κρύψουνε το φράχτη. 

Στον τόπο τον περήφανο, ποτέ σκλαβιά δε στέκει 
κι ας τον ρημάξαν με φωτιά, μαζί κι αστροπελέκι.

Οι μάνες τα μηνύματα έστειλαν ένα - ένα, 
ότι εδώ εγράφτηκε καινούριο εικοσιένα. 

Τι κι αν δεν έμεινε κανείς, άντρας τους για να κλάψει 
και με τ’ αντρίκειο χέρι του, τα μνήματα να σκάψει.

Χαίρε των Καλαβρύτων μάνα!

Πέρασαν χρόνια και αυγή άρχισε να ροδίζει, 
το κρύο αγέρι του βουνού στους τάφους ψιθυρίζει:

«Ώρα καλή λεβέντες μας, κι η δόξα στο κεφάλι 
στεφάνια με ανθόκλαρα, σ’ όλους σας έχει βάλει».

Ράγισ’ ο πόνος τις καρδιές των γυναικών, για χρόνια
σε τούτη την καμένη γη, δε λάλησαν αηδόνια.

Μον’ κλαψοπούλια εκεί ψηλά, έκραζαν κάθε βράδυ,
για τους νεκρούς που πήγανε χειροπιαστά στον Άδη.

Στων χρόνων τα γυρίσματα, η δόξα ξεπροβάλλει, 
μέσ’ από τα Καλάβρυτα, μ’ ολόρθο το κεφάλι.
Κάθε ∆εκέμβρη δεκατρείς η κοινωνία όλη, 

να προσκυνήσει έρχεται, στην ιερή μας πόλη.

Χαίρε των Καλαβρύτων μάνα!



17

Τώρα ηρώα και σταυρούς κι αγάλματα στη μάνα 
των Καλαβρύτων, ταπεινά προσφέρει η Ελλάδα.

Η ιστορία δεν ξεχνά το άγιο τούτο χώμα,
 τα εγκλήματα κατέγραψε με το δικό της χρώμα.

Υστερ’ από το χαλασμό, πάλι ο ήλιος λάμπει 
στον Καλαβρυτινό ουρανό κι ανθοβολούν οι κάμποι. 

Το χάσμ’ από τα μνήματα, το σκέπασε ο χρόνος, 
στις πετρωμένες τις καρδιές, μαλάκωσε ο πόνος.

Φτωχό στεφάνι αμάραντο, για κάθε σκοτωμένο, 
σε κάθε Καλαβρυτινό αυτούς τους στίχους στέλνω. 
Ψαλμούς και φωτοστέφανα, σ’ όλες τις ηρωίδες, 
τις μάνες που δεν άφησαν, να σβήσουν οι ελπίδες.

Χαίρε των Καλαβρύτων μάνα!

Χαίρε, ω! Χαίρε, χαίρε σου των Καλαβρύτων μάνα! 
Εσύ που ήρωες γεννάς, για να προσφέρουν λευτεριά, 
αιώνια στην Ελλάδα. Χαίρε των Καλαβρύτων μάνα, 

σε ’σένανε χρωστά άπειρα, η Ελλάδα!

Ψηλά στις αϊτοράχες του Χελμού, κάθε χειμώνα, 
στήνουν γιορτάσι τα πουλιά, λαλούν μαζί αηδόνια. 

Αρχάγγελοι εξ ουρανού, φέρνουνε άνοιξη στην πλάση 
και στην ψηλότερη κορφή η δόξα έχει θρονιάσει.

Ωδές και ύμνους ψάλλουνε σ’ όλους τους σκοτωμένους, 
στη μάνα την Καλαβρυτινή, σ’ όλους τους αντρειωμένους. 

Τα ονόματά τους γράφτηκαν χρυσά στην ιστορία 
κι η δόξα τους οδήγησε προς την ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

Χαίρε των Καλαβρύτων μάνα!

*Ο «ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΜΑΝΑ» 
πρόκειται να μελοποιηθεί, από τον έγκριτο 
Καλαβρυτινό κ. Δημήτριο Σταθακόπουλο.

Κωνσταντίνου Χρ. Νικολόπουλου 
Καμενιανίτη
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Μελετώντας την Ιστορία, διαπιστώνουμε 
ότι κατά καιρούς έγιναν πόλεμοι, οι οποίοι 
υπήρξαν μακρόχρονοι. Αρκεί να θυμηθού-
με, για παράδειγμα, τον Πελοποννησιακό 
Πόλεμο ο οποίος διήρκεσε είκοσι επτά χρό-
νια. Ή τον Τεσσαρακονταετή Πόλεμο μετα-
ξύ Καθολικών και Διαμαρτυρόμενων. Ή και 
τον Εκατονταετή Πόλεμο μεταξύ Άγγλων και 
Γάλλων. Όμως υπάρχει και ένας άλλος πό-
λεμος, ακήρυκτος, των δύο φύλων. Διεξά-
γεται μεταξύ ανδρός και γυναικός. Αυτός ο 
πόλεμος «μαίνεται» από τότε που στήθηκε ο 
κόσμος, ενώ οι κοινωνίες πέρασαν από διά-
φορες φάσεις πατριαρχίας και μητριαρχίας, 
όπου το ένα φύλο είχε καταλυτική υπεροχή 
έναντι του άλλου.
Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε το κίνη-

μα του φεμινισμού. Και το οποίο, παρά τις 
υπερβολές του, γιατί όχι και τις εξαλλοσύνες 
του, έδωσε την αφορμή να επανεξετασθούν 
τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο 
φύλων. Η έντονη αυτή αντιπαράθεση και η 
προβολή των διαφόρων αιτημάτων, ακόμη 
και των πιο παραλόγων, προκάλεσαν προ-
βληματισμό και ζύμωση ιδεών στο θέμα της 
ισότητος των δύο φύλων. Στις ημέρες μας, 
ευτυχώς, το θέμα της διαμάχης μεταξύ των 
δύο φύλων αντιμετωπίζεται με περισσότερη 
ψυχραιμία. Και γενικά, μπορούμε να πού-
με ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια, 
αυτό δεν ισχύει ακόμη σε πολλά μέρη του 
κόσμου, ιδιαίτερα στην Ασία και την Αφρική, 
όπου η θέση της γυναίκας είναι απαράδεκτα 
μειονεκτική.

Το παλαιό δόγμα του φεμινισμού ήταν: 
«Η γυναίκα είναι ίση με τον άνδρα». Στην 
εποχή μας αυτό θα μπορούσε να συνοψι-
σθεί στην εξής φράση: «Η γυναίκα είναι μεν 
ίση με τον άνδρα, αλλά διαφορετική». Θα 
λέγαμε λοιπόν, ότι αυτή η προσθήκη είναι 
που κάνει την διαφορά ανάμεσα στα δύο 
φύλα. Γι’ αυτόν, ακριβώς, το λόγο θα παρα-
θέσουμε μερικές σκέψεις. Και εκ προοιμίου 
σπεύδουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν πρό-
κειται να ασχοληθούμε με την συναισθημα-
τική πλευρά του θέματος. Αλλά ούτε και να 
υποκαταστήσουμε τους ψυχολόγους, τους 
κοινωνιολόγους, ή και άλλους «ειδικούς», 
στο θέμα αυτό.
Εξετάζοντας ιστορικά το θέμα της σχέ-

σεως των δύο φύλων, και πιο συγκεκριμένα 
την θέση της γυναίκας στην κοινωνία, είμα-
στε υποχρεωμένοι να δεχθούμε την καταλυ-
τική και ριζοσπαστική αντίληψη που έφερε 
ο Χριστιανισμός. Γιατί η αγιογραφική ρήση 
«ουκ ένι άρσεν και θήλυ» (Γαλ. γ΄ 28), υπήρ-
ξε η κατ’ εξοχήν επαναστατική διακήρυξη 
όλων των εποχών. Ανύψωσε τη γυναίκα από 
«πράγμα», ή από «res», κατά την ρωμαϊκή 
εποχή, σε Μητέρα του Θεού, στο πρόσωπο 
της οποίας μπορεί να καυχάται κάθε γυναί-
κα. Έτσι, αυτή η διακήρυξη, απετέλεσε το ου-
σιαστικό υπόβαθρο για την ισότητα των δύο 
φύλων.
Στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα 

προβλέπεται η ισοτιμία των δύο φύλων. Οι 
άνδρες και οι γυναίκες με την ιδιότητα του 
πολίτη έχουν, και πρέπει να έχουν, ίσα δι-

Του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΑΜΠΙΛΗ
Δημοσιολόγου

Η ισότητα των φύλων και η διαφορετικότητα
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καιώματα. Τίποτε δεν δικαιολογεί πλέον την 
ύπαρξη αναχρονιστικών απαγορευτικών δι-
ατάξεων, οι οποίες απέκλειαν το γυναικείο 
πληθυσμό και του στερούσαν την ισότιμη 
συμμετοχή στα κοινά. Η ψήφος των γυναι-
κών ευτυχώς στις ημέρες μας θεωρείται δε-
δομένη και προφανής. Στην χώρα μας, οι γυ-
ναίκες, ψήφισαν μόλις το 1952.
Και ερωτάται: Μπορεί κανείς, σήμερα, 

να υποστηρίξει την άποψη ότι οι γυναίκες 
δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα του εκλέ-
γειν και εκλέγεσθαι; Αλήθεια, μπορεί κανείς 
να βρει έστω και ένα επιχείρημα περί του 
αντιθέτου; Σε πολλές χώρες, ήδη, οι γυναί-
κες έχουν ασχοληθεί με μεγάλη επιτυχία στα 
κοινά και έχουν φθάσει στα ύπατα αξιώμα-
τα. Αυτό φανερώνει, πέρα από κάθε αμφι-
βολία, το τι σημαίνει ισότης των δύο φύλων 
έναντι της Πολιτείας. Υπήρχαν πολλοί τομείς 
στους οποίους οι γυναίκες βρίσκονταν σε 
μειονεκτική θέση. Ήδη σταδιακά και με τα-
χείς ρυθμούς, ήρθησαν πολλά από τα υφι-
στάμενα εμπόδια. Ενώ η νομοθεσία συνεχώς 
προσαρμόζεται στην έννοια του ανθρώπου-
πολίτη, ανεξαρτήτως φύλου.
Και αυτά μεν, ως προς την ισότητα. 

Έχουμε, όμως, και άλλα θέματα που πηγά-
ζουν από την διαφορετικότητα των δύο φύ-
λων. Προβλέπεται, λόγου χάρη, η υποχρε-
ωτική στρατιωτική θητεία για τους άνδρες. 
Στο σημείο αυτό, είναι δίκαιο να λεχθεί ότι 
και αυτοί πρέπει να έχουν κάτι ως αντιστάθ-

μισμα. Και ήδη, η στρατιωτική τους θητεία 
λογίζεται, τουλάχιστον, ως συντάξιμος χρό-
νος. Από την άλλη μεριά είναι δίκαιο πάλι 
να παρέχονται διευκολύνσεις στην γυναίκα-
μητέρα. Και με δεδομένο, μάλιστα, το οξύ-
τατο δημογραφικό πρόβλημα, η Πολιτεία 
πρέπει να επιβραβεύει τις γυναίκες-μητέρες, 
διευκολύνοντάς τες στην ανατροφή των 
παιδιών. Οι σχετικές ρυθμίσεις και διατάξεις 
στην περίπτωση αυτή δεν αποτελούν δια-
κριτική μεταχείριση. Αλλά ούτε και παραβι-
άζουν την ισότητα των δύο φύλων. Απλώς, 
πρόκειται για αντιστάθμισμα της τόσο ση-
μαντικής προσφοράς της γυναίκας-μητέρας 
στην κοινωνία.
Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα, γενικά, 

υπάρχει μια σύγκλιση στους ρόλους των αν-
δρών και γυναικών. Παρ’ όλα αυτά, όμως, 
οι διαφορές παραμένουν. Ούτε οι γυναί-
κες είναι κατάλληλες για όλες τις δουλειές, 
ούτε οι άνδρες. Το ένα φύλο συμπληρώνει 
το άλλο. Στον ψυχολογικό και στον φυσιο-
λογικό τομέα, υπάρχουν στοιχεία τέτοια, τα 
οποία χαρακτηρίζουν τους άνδρες και τις 
γυναίκες. Είναι αυτά που ορίζουν τη δια-
φορετικότητα της συμπεριφοράς και του 
ρόλου των δύο φύλων. Αυτό δεν πρέπει να 
το ξεχνάμε. Και ιδίως δεν πρέπει να το ξε-
χνούν οι γυναίκες. Και όταν διεκδικούν δι-
καιώματα και μάλιστα αδιακρίτως, πρέπει 
να γνωρίζουν ότι αυτό συνεπάγεται και ίσες 
υποχρεώσεις.
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΙΠΠΩΝΟΣ 
ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ, 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 150 ΧΡΟΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ

ζωή του. Δεν θα αναφερθώ εδώ σε πολλά 
ιστορικά στοιχεία αλλά θα περιοριστώ να 
αναφέρω χαρακτηριστικά τις ζωντανές μαρ-
τυρίες του μαθητή του Παπουλάκου από την 
Πάτρα Δημητρίου Γιαννόπουλου που κατα-
γράφονται στα χειρόγραφά του, τα οποία 
βρέθηκαν πρόσφατα. Έχουν μεγάλη σημασία 
διότι τα γράφει ένας απλός πολίτης εκείνης 
της εποχής. Σε κάποιο σημείο των χειρογρά-
φων διαβάζει κανείς τα εξής:

«...Ο Παπουλάκος πρώτος είχε δει τους 
κινδύνους από τον χωρισμό της ελληνικής 
εκκλησίας (από την Κωνσταντινούπολη) και 
την επιρροή του καθολικισμού από το αγ-
γλογαλλικό κόμμα και από τον αλλόθρησκο 
βασιλέα μας.. Με τη δύναμή Σου, Κύριε, ο 
Παπουλάκος απόκτησε σοφία και δύναμη. 
Κατάλαβα ότι το θέλημά Σου είναι πάνω από 
τις εξουσίες των ανθρώπων... Όταν μιλούσε, 
ήταν σαν από το αγριεμένο και κόκκινο πρό-
σωπό του να ακούμε την δική Σου φωνή... 
Αγρίευε ο άγιος Παπουλάκος, τα μάτια του 
πετούσαν φλόγες και οι φλέβες του λαιμού 
του φούσκωναν έτοιμες να σπάσουν, όταν 
μίλαγε για τους φραγκοφορεμένους.

Είναι γνωστοί στους ιστορικούς, αλλά και 
γενικά σε όλους τους ασχολούμενους με 

την νεώτερη ιστορία της Ελλάδας και της 
Εκκλησίας, οι αγώνες και οι θυσίες υπέρ 
της Ορθοδοξίας και γενικότερα υπέρ της 
αληθινής Πίστης του Όσιου και ομολογητή 
Χριστοφόρου Παναγιωτόπουλου ή Παπου-
λάκου, από τον Άρμπουνα του Δήμου Καλα-
βρύτων του νομού Αχαΐας.
Την εποχή της Οθωνικής εξουσίας το κύ-

ρος της Εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλά-
δος κλυδωνιζόταν από τη σωρεία απαρά-
δεκτων καινοτομιών - με σημαντικότερη 
τον αντικανονικό διαχωρισμό της από την 
Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης - κατόπιν 
αυθαίρετης επέμβασης στα εκκλησιαστικά 
της δυτικότροπης εξουσίας που μάστιζε το 
νέο Ελληνικό Κράτος.
Σύμφωνα με τα κείμενα πολλών ιστορι-

κών και συγγραφέων, ο Όσιος διέγνωσε τον 
κίνδυνο από το χωρισμό της Εκκλησίας της 
Ελλάδας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινούπολης και αντιστάθηκε σθε-
ναρά στην τότε πολιτική και εκκλησιαστική 
εξουσία. Αντίσταση που την πλήρωσε με τη 
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- Όλοι αυτοί βάλθηκαν να μας αλλαξοπι-
στήσουν. Εμείς μόνο θρησκεία και γλώσσα 
ξέραμε και αυτά μας κράτησαν ζωντανούς 
τόσα χρόνια κάτω από τον Τούρκο, για να 
μπορούμε να καμαρώνουμε τώρα που είμα-
στε βασίλειο...

- Στα 1850 οι δεσποτάδες χώρισαν την 
Ελλάδα από το Πατριαρχείο της Κωνστα-
ντινούπολης και την κήρυξαν ανεξάρτητη. 
Όταν ο άγιος Παπουλάκος μιλούσε γι’ αυτό, 
αγρίευε και χτυπούσε με δύναμη τα χέρια 
του πάνω στο τραπέζι.

- Αντισταθείτε αδελφοί! Σε λίγο και-
ρό θα μας ειπούν να μονιάσουμε με 
την Δυτική Εκκλησία και 
ύστερα να αρνηθούμε και 
την πίστη μας! Αντισταθεί-
τε!

- Αν σήμερα η Ορθοδοξία έζη-
σε και δεν φραγκέψαμε, το χρω-
στάμε σ’ αυτό τον άγιο Παπου-
λάκο, που τον κατηγόρησαν ως 
αγύρτη και απατεώνα...». 

Ο όσιος Χριστοφόρος ύψωσε το 
ανάστημά του και αγωνίστηκε με 
την “Φιλορθόδοξη Εταιρεία” για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευ-
θερία και την Ορθοδοξία. Υποστη-
ρίζοντας σθεναρά τις θέσεις του 
για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 
Γένος και γενικότερα για τα δικαιώματα 
του νέου κράτους, σφόδρα διώχθηκε, φυλα-
κίστηκε και εξορίστηκε από την φιμωμένη 
Ελληνική Εκκλησία στην Θήρα και στην Άν-
δρο, όπου και πέθανε. Είναι τραγικός ο τραυ-
ματισμός του στο κεφάλι από το όργανο της 
εξουσίας Επίσκοπο Άνδρου Μητροφάνη. Από 
τότε ο Παπουλάκος τιμάται από τον ελληνι-
σμό ως Προφήτης, Αγιοπατέρας και ισάξιος 
των Μαρτύρων και των Αποστόλων.

Εμείς οι Καλαβρυτινοί και η Παγκαλαβρυ-
τινή Ένωση, που ιδρύθηκε το 1896 και έχει 
βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών για 
την μέχρι σήμερα μεγάλη εθνική, ιστορική, 
πολιτιστική και θρησκευτική δράση της, που 
έχουμε τη μεγάλη τιμή να κατάγεται από τον 
τόπο μας και συγκεκριμένα από το χωριό 
Άρμπουνας αυτός ο αγωνιστής της Ορθοδο-
ξίας, νοιώθουμε ασύνορο το χρέος και την 
αγωνία, ότι αυτή η Μορφή, αυτός ο Μάρ-
τυρας της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης 
πρέπει να τιμηθεί και τυπικά, όπως του 
αξίζει, καταλαμβάνοντας την θέση που 
του ανήκει στην Ιστορία και στην Εκκλη-

σία.
Η  Παγκαλαβρυτινή 

Ένω  ση υποστήριξε πάντοτε 
σθε ναρά την Ένωση Αρμπουναί-

ων, η οποία πρώτη και από 
πολλά χρόνια τώρα, σχεδόν 

από την ίδρυσή της, με άοκνες 
προσπάθειες αγωνίζεται να 
αναδείξει με τον καλύτερο τρό-
πο την τεράστια Ιερή Μορφή 
του. Η Ένωση Αρμπουναίων 
συγκέντρωσε όλο το ιστορικό 
αρχείο, το 1973 με ενέργειές της 
επαναπατρίστηκε στο χωριό Άρ-
μπουνα η σεπτή κάρα του Όσιου 
Παπουλάκου. Ακόμα το 1987 με 
απόφαση της τότε υπουργού πο-

λιτισμού Μελίνας Μερκούρη η ομώνυμος 
Μονή “Κοιμήσεως της Θεοτόκου-Οσίου Πα-
πουλάκου” στο χωριό ανακηρύχτηκε διατη-
ρητέο μνημείο.
Οι προσπάθειες της Ένωσης Αρμπου-

ναίων, με την βοήθεια και της Παγκαλαβρυ-
τινής Ένωσης, αλλά και όλων των πολιτι-
στικών Ενώσεων και φορέων της Επαρχίας 
Καλαβρύτων, κατέληξαν ώστε το 2001 να 
κατατεθεί, μέσω της Μητρόπολης Αιγια λείας 
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και Καλαβρύτων, στην Ιερά Σύνοδο της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος αίτημα Αγιοκατάταξης 
του Μοναχού, το οποίο για διάφορους λό-
γους δεν στηρίχθηκε όσο θα έπρεπε από εκ-
κλησιαστικούς κύκλους.
Μια σειρά δημοσιεύσεων, ημερίδων και 

εκδηλώσεων, που οργανώθηκαν επίσης τα 
τελευταία χρόνια συνεισέφεραν στην ανά-
δειξη της κοινωνικής, της ιστορικής και της 
θρησκευτικής πλευράς του έργου του όσιου 
Χριστοφόρου Παπουλάκου. Τελευταία η προ-
σπάθεια για την ανάδειξη του έργου και της 
μορφής του Χριστοφόρου Παπουλάκου έχει 
πάρει νέα πνοή και δύναμη με την συνδρομή 
και την άοκνη προσπάθεια που καταβάλλει 
και το μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο “Χριστο-
φόρος Παπουλάκος”, με ιδρυτή και πρόεδρο 
τον Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο Πέττα.
Η Ένωση των Απανταχού Αρμπουναίων, 

ο πρώην Δήμος Κλειτορίας, η Ομοσπονδία 
όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων και Ενώ-
σεων του Δήμου Κλειτορίας, η Παγκαλαβρυ-
τινή Ένωση, που ενώνει τους απανταχού 
του κόσμου Καλαβρυτινούς, το Ινστιτούτο 
και πολλοί άλλοι φορείς, έχουν ενώσει πλέ-
ον συστηματικά τις δυνάμεις τους και συ-
νεργάζονται για την ανάδειξη της μορφής, 
του φαινομένου Χριστοφόρου Παπουλάκου, 
στηρίζοντας σθεναρά την Μεγάλη Υπόθεση 
της Αγιοκατάταξης του αοίδιμου μοναχού.
Κορυφαία δείγματα αυτής της συνεργασί-

ας η μεγάλη επιτυχία των δύο εκδηλώσεων 
που οργανώθηκαν πρόσφατα. Η Επιστημο-
νική Ημερίδα στη Θήρα, τον Ιούλιο του 2009, 
υπό την αιγίδα της τοπικής μητρόπολης και 
το Α’ επιστημονικό συνέδριο με θέμα “Ο Όσι-
ος Χριστοφόρος Παπουλάκος”, στο Δήμο 
Κλειτορίας το Σεπτέμβριο του 2009. Οι εκδη-
λώσεις αυτές συνεισέφεραν τα μέγιστα στην 
ανάδειξη μέσα από ιστορικές πηγές αδιά-
σειστων στοιχείων και πτυχών του οσιακού 

βίου, της Διδαχής, και της προσφοράς του 
Χριστοφόρου Παπουλάκου, καθώς και του 
διαχρονικού κύρους, της διαχρονικής τιμής 
και του διαχρονικού σεβασμού που έχαιρε 
από τον λαό. Από τις μαρτυρίες του απλού 
κόσμου που κατατέθηκαν και καταγράφη-
καν, καταφάνηκε άλλη μια φορά ότι στην 
συνείδηση του απλού πολίτη, του απλού κό-
σμου ο αοίδιμος Μοναχός είναι οσιακή μορ-
φή. Η έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου 
από το Ινστιτούτο Χριστοφόρος Παπουλά-
κος, με τη συνδρομή και του πρώην Δήμου 
Κλειτορίας, συνεισέφερε σημαντικά στην 
πλατύτερη ενημέρωση. Μέσα από τα έντυπα 
της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, όπως το Πα-
γκαλαβρυτινό Βήμα, αλλά και τον τοπικό και 
όχι μόνο τύπο οι δημοσιεύσεις είναι συνεχείς 
καταγράφοντας και φέρνοντας στο φως νέες 
μαρτυρίες. Προς την ίδια ιερή υπόθεση συμ-
βάλλουν και οι σημερινές μας εκδηλώσεις με 
πάνδημη παρουσία.
Το πλουσιότατο συγγραφικό και αγιογρα-

φικό έργο για τον Χριστοφόρο Παπουλάκο, 
που συνεχίζεται ως τις μέρες μας -εκατόν πε-
νήντα χρόνια από το θάνατό του- το πλήθος 
των ιερών Ναών που έχουν αφιερωθεί στη 
μνήμη του, οι πολλές ακολουθίες που έχουν 
γραφτεί για την εορτή του, οι μαρτυρίες και 
η πίστη του απλού κόσμου, συνηγορούν στο 
ότι υπάρχει η έξωθεν καλή μαρτυρία και έχει 
ωριμάσει όσο ποτέ η ιδέα και το χρέος να 
τιμηθεί ο Ομολογητής-Μάρτυρας με την τυ-
πική για μας πράξη της επίσημης Εκκλησίας, 
την Αγιοκατάταξη. Ευχαριστώ.

Τρίκορφο Φωκίδος 
31 Ιουλίου 2011 

Γεώργιος Μιλτ. Κοσμάς
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης
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Ι. Αναβιβασμός του τόνου στα ρηματικά 
επίθετα σε –τός.

α) αναφτός – άναφτος (από το ρήμα ανάβω):

Το αναφτός σημαίνει αναμμένος, φλεγόμενος, 

ενώ το άναφτος έχει αντίθετη έννοια και δηλώνει 

αυτόν που δεν είναι αναμμένος, που δεν είναι ανα-

φτός. Είναι προφανές ότι το άναφτος προσέλαβε 

αρνητική σημασία έναντι του αναφτός με τον ανα-

βιβασμό του τόνου.

β) ανακατωτός – ανακάτωτος (από το ρήμα ανα-
κατώνω):

Το ρηματικό επίθετο ανακατωτός σημαίνει ανα-

κατωμένος, ανάμεικτος, ενώ το ανακάτωτος έχει 

την έννοια αυτού που δεν έχει ανακατωθεί, του 

ανόθευτου. Και εδώ η διαφορά στον τόνο δημι-

ουργεί διαφορά και στη σημασία. Ο αναβιβασμός 

του τόνου προσδίδει αρνητική έννοια. Συνεπώς, οι 

λέξεις ανακατωτός και ανακάτωτος είναι αντίθετες.

γ) αμπολιαστός – αμπόλιαστος (από το ρ. αμπο-
λιάζω και μπολιάζω): Και στο ζεύγος των λέξεων 

αυτών παρατηρούμε ότι η διαφορά στον τονισμό 

συνιστά και διαφορά στη σημασία. Το αμπολιαστός 

σημαίνει μπολιασμένος, κεντρωμένος (επί δέν-

δρων), ενώ το αμπόλιαστος έχει αρνητική έννοια 

και σημαίνει αυτόν που δεν έχει μπολιαστεί, τον 

ακέντρωτο.

Άλλα παρόμοια ζεύγη:

α) αγγιχτός – άγγιχτος
β) ανεβατός – ανέβατος
γ) αραδιαστός – αράδιαστος
δ) απλωτός – άπλωτος, κ.ά.

ΙΙ) Προέλευση και σημασία ξένων λέξεων 
στη γλώσσα μας.

Παραθέτουμε εδώ ένα μικρό κατάλογο ξένων 

λέξεων με την προέλευση και τη σημασία τους: 

αβαντάζ (γαλλ. avantage) = πλεονέκτημα

ΓΛΩΣΣ ΙΚΑ  ΣΗΜΕ ΙΩΜΑΤΑ

Του Γιώργου Χρ. Σακελλαριάδη

ακουαρέλα (ιταλ. acquarella) = υδατογραφία

αλερετούρ (γαλλ. aller-retour) = εισιτήριο μετ’ επι-

στροφής

αμανές (τουρκ. emané) = αργό ανατολίτικο τρα-

γούδι

αμόρε (ιταλ. amore) = αγάπη

αποστεριόρι (λατιν. a posteriori) = εκ των υστέρων

απριόρι (λατιν. a priori) = εκ των προτέρων

ασορτί (γαλλ. assorti) = ομοιόμορφα, ομοιόχρωμα

γκάλοπ (αμερικ. gallup) = δημοσκόπηση

γκλάμουρ (αγγλ. glamour) = λάμψη, αίγλη, γοητεία

εμιγκρέ (γαλλ. émigré) = μετανάστης

ίντερβιου (αγγλ. interview) = συνέντευξη

κάμπινγκ (αγγλ. camping) = κατασκήνωση

καρνέ (γαλλ. carnet) = σημειωματάριο

καρτέλ (γαλλ. cartel) = σύμπραξη επιχειρηματιών

κολεξιόν (γαλλ. collection) = συλλογή

λάινσμαν (αγγλ. linesman) = επόπτης γραμμών πο-

δοσφαιρικού γηπέδου

λοκάουτ (αγγλ. lockout) = ανταπεργία

μάξιμουμ (λατιν. maximum) = το μέγιστο ή το ανώ-

τατο όριο

μενού (γαλλ. menu) = κατάλογος φαγητών

μίτινγκ (αγγλ. meeting) = συνάντηση, συνάθροιση

οκαζιόν (γαλλ. occasion) = ευκαιρία, πολύ φτηνά

ονόρε (ιταλ. onore < λατιν. honor) = τιμή, δόξα

πάνελ (αγγλ. panel) = ομάδα ειδικών που συζητούν 

επί ενός συγκεκριμένου θέματος

πεντικιούρ (γαλλ. pédicure) = περιποίηση των πο-

διών

περεστρόικα (ρωσ. perestroika) = ανασυγκρότη-

ση του πολιτικού συστήματος, 

αναδιάρθρωση, αναδόμηση

πογκρόμ (ρωσ. pogrom) = εξοντωτικός διωγμός

ράλι (αγγλ. rally) = αγώνας ταχύτητας αυτοκινήτων

ρετιρέ (γαλλ. retiré) = ο τελευταίος όροφος πολυ-

κατοικίας
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σπίκερ (αγγλ. speaker) = ομιλητής, εκφωνητής

τατουάζ (γαλλ. tatouage) = δερματοστιξία

ΙΙΙ. Σαρίδι – σκουπίδι
Το σαρίδι είναι υποχωρητικός σχηματισμός 

από το ρήμα σαρώνω, το οποίο σαρώνω προέρ-

χεται από το αρχαίο ρήμα σαίρω (=σαρώνω, κα-

θαρίζω, σκουπίζω), ενώ το σκουπίδι (συνήθως τα 

σκουπίδια) παράγεται υποχωρητικά από το νεότε-

ρο ρήμα σκουπίζω, το οποίο (σκουπίζω) παράγε-

ται από τη λέξη σκούπα).

Οι Καλαβρυτινοί χρησιμοποιούν συχνότερα 

τον όρο σαρίδια, που είναι και αρχαιότερος, παρά 

τον όρο σκουπίδια. Συνέβη μάλιστα σε μια ομιλία 

μου στην Αθήνα να χρησιμοποιήσω τη λέξη σα-
ρίδια με αποτέλεσμα κάποιοι να διερωτηθούν τι 

σημαίνει η λέξη αυτή.

ΙV. Παρετυμολογίες
Παρετυμολογία ονομάζεται η εσφαλμένη ή 

ηθελημένη σύναψη μιας λέξης με κάποια άλλη, 

με την οποία δεν έχει καμιά ετυμολογική σχέ-

ση. Πρόκειται για ψυχολογικό γλωσσικό κανόνα, 

κατά τον οποίο μια λέξη, συνήθως απαρχαιωμένη 

ή ξένη, αλλάζει τη μορφή ή τον τύπο της, γιατί ο 

λαός την μπερδεύει με μια άλλη πιο γνωστή.

Π.χ.: 

αιγόκλημα  αγιόκλημα (παρετυμολογικά προς το 

άγιος)

αυτεξούσιος  εφταξούσιος (παρετυμολογικά 

προς το εφτά)

ηδύοσμος  δυόσμος  δυάσμος (παρετυμολογικά 

προς την πρόθεση δια)

λιποθυμώ  λιγοθυμώ (παρετυμολογικά προς το 

λίγος)

δεντρολίβανο  αντρολίβανο (παρετυμολογικά 

προς το άντρας)

δυσεντερία  λυσαντερία (παρετυμολογικά προς 

το έλυσα)

μεσάζω  μισάζω (παρετυμολογικά προς το μισός)

φανατικός  θανατικός (παρετυμολογικά προς το 

θάνατος)

Υπάρχουν ακόμη σκόπιμες ή ηθελημένες πα-

ρετυμολογίες, όπως αδικητής (αντί διοικητής), αρπά-
χτορας (αντί εισπράχτορας) κ.ά.

V. Θεός φυλάξοι ή Θεός φυλάξει;
Το ορθό είναι Θεός φυλάξοι (=μακάρι να μη γί-

νει) και όχι Θεός φυλάξει. Το φυλάξοι είναι τύπος 

αρχαίας ευκτικής έγκλισης.

VΙ. Κι όμως ή κι’ όμως;
Ορθό είναι το κι όμως και όχι το κι’ όμως, αφού 

στη θέση της αποστρόφου (‘) ποτέ δεν υπήρχε 

κάποιο φωνήεν. Συνεπώς, η απόστροφος εδώ δεν 

έχει κανένα λόγο υπάρξεως.

VΙΙ. κ.κ.
Η συντομογραφία αυτή διαβάζεται κύριοι (ή 

κυρίες) και όχι κύριοι κύριοι.

VIII.  πατήρ – πατέρας – πάτερ
α) Το νεοελληνικό πατέρας σχηματίστηκε από 

το αρχαίο ελληνικό πατήρ κατά τον εξής τρόπο: 

Γύρω στο 2ο αι. π.Χ. η ενική αιτιατική του ουσι-

αστικού πατήρ έλαβε τον τύπο πατέραν σχηματι-

σθείσα κατά την ενική αιτιατική των πρωτόκλιτων 

ουσιαστικών σε –αν, όπως τόν ταμίαν, τόν λοχίαν, 

τόν νεανίαν. Από τον τύπο της αιτιατικής ενικού 

τον πατέραν πλάστηκε αργότερα η ονομαστική 

ενικού ο πατέρας, αφού το τριτόκλιτο αυτό ουσια-

στικό συνέπεσε με τα πρωτόκλιτα στην αιτιατική 

αυτή πτώση. Το αυτό συνέβη και με άλλα τριτό-

κλιτα ουσιαστικά, όπως μήτηρ – μητέρα – μητέραν 
– η μητέρα.

β) Η αρχαία ενική κλητική πάτερ του αρχαίου 

ουσιαστικού ὁ πατήρ διασώθηκε στη νεοελληνική 

σε προσφωνήσεις κληρικών. Έτσι λέμε ο πάτερ Ιε-
ρόθεος (αντί ο πατήρ ή ο πατέρας Ιερόθεος). Είναι 

μια απολιθωμένη αρχαία κλητική πτώση του αρ-

χαίου τριτόκλιτου ουσιαστικού ὁ πατήρ που χρη-

σιμοποιείται αντί της αναμενόμενης ονομαστικής 

ο πατέρας.
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Το όρος Σαϊτάς και η ιδιαίτερη χλωρίδα του

Το όρος Σαϊτάς μαζί με τα βουνά Χελμό, 
Κυλλήνη και Ολίγυρτο αγκαλιάζουν μια 

μυθική και πανέμορφη περιοχή. Στις ελατο-
σκεπείς πλαγιές του, τα ολάνθιστα οροπέδια 
και τις βραχώδεις κορυφές του που μόνο 
λιγοστοί ντόπιοι γνώριζαν, έμελλε όμως να 
αποκαλυφθεί πως φιλοξενούνται μοναδικοί 
βοτανικοί θησαυροί.
Ο Σαϊτάς βρίσκεται στα όρια των νομών 

Αχαΐας, Κορινθίας και Αρκαδίας. Η ψηλότερη 
κορυφή του (1814 μ.) βρίσκεται στην Αχαΐα, 
πάνω από την Τοπική Κοινότητα Λυκούριας 
του νεοσύστατου «Καλλικρατικού» Δήμου 
Καλαβρύτων. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν 
Όρυξις που σημαίνει αιχμηρό εργαλείο, ονο-
μασία που, όπως και η σημερινή του, παρα-
πέμπουν στο σχήμα του που είναι σαν σαΐτα 
ή σαν αξίνα αν το δει κανείς από ψηλά. Ο 
Παυσανίας αναφέρει τον Σαϊτά στα «Αρκα-
δικά» του, καθώς τον έχει διασχίσει περνώ-
ντας από το Φενεό προς τη Λυκούρια και 
την Κλειτορία λέγοντας «...και εστίν ούν Λυ-
κουρία, Φενεάταις, Κλειτορίοις όρη της γής... 
από Λυκουρίας δέ προς δυσμάς, επί εννέα 
σταδίοις, επί Λάδωνος αφίξει τας πηγάς».
Το ιδιαίτερο χλωριδικό ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει ο Σαϊτάς, ουσιαστικά φανερώ-
θηκε το 1994 με την ανακάλυψη σε μια πε-
ριοχή κάτω από την κορυφή του ενός από 
τα σπανιότερα φυτά στον κόσμο. Το μυ-
στηριώδες αυτό φυτό λέγεται Biebersteinia 
orphanidis και είχε αρχικά ανακαλυφθεί από 
τον βοτανικό Θεόδωρο Ορφανίδη τον Ιού-

νιο του 1851 στο όρος Κυλλήνη. Από τότε και 
παρ’ όλες τις έρευνες που έγιναν κανείς δεν 
ξαναείδε το φυτό μέχρι το 1994 που ανακα-
λύφθηκε και στον Σαϊτά. Ο καθηγητής Βο-
τανικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Α. Γιαν-
νίτσαρος είχε συμμετάσχει στη δημοσίευση 
της επανεύρεσης του φυτού και έχοντας 
επισκεφτεί την περιοχή συνειδητοποίησε τη 
σπουδαιότητά της. Μετά από πρωτοβουλία 
του το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών προκήρυξε διδακτορική διατριβή με 
θέμα «Η χλωρίδα και βλάστηση του όρους 
Σαϊτά».
Εκείνη την εποχή είχα ξεκινήσει να εργά-

ζομαι στο Βοτανικό Τμήμα του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και ανέλαβα 
την διδακτορική εργασία αυτή καθώς μου 
προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία να εμβα-
θύνω τις γνώσεις μου για την ελληνική χλω-
ρίδα.
Πραγματικά, ο Σαϊτάς λόγω του κλίματος, 

της γεωγραφικής του θέσης, της φύσης των 
πετρωμάτων και της γεωλογικής ιστορίας 
της περιοχής εμφανίζει μια ιδιαίτερη χλω-
ρίδα. Λ.χ. η Biebersteinia orphanidis από όλη 
την Ευρώπη απαντάται μόνο στην περιοχή 
αυτή και μετά εμφανίζεται ξανά στην περιο-
χή της Ανατολίας στην Τουρκία. Μάλιστα το 
γένος Biebersteinia κατάγεται από τα Ιμαλά-
ια! Η παρουσία της Biebersteinia και άλλων 
φυτών που υπάρχουν μόνο στα βουνά της 
Πελοποννήσου και στην Μικρά Ασία δείχνει 
πως οι περιοχές αυτές επικοινωνούσαν κά-

Του κ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ
Περιβαλλοντολόγου Πανεπιστημίου Αιγαίου

Υπ. Διδάκτορας Βιολογικού Τμήματος

Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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ποτε μέσω ξηράς και διάφορα φυτά μετανά-
στευσαν εδώ και επιβίωσαν ως τις μέρες μας.
Ένα άλλο σπάνιο φυτό που ζει στο Σα-

ϊτά είναι ο Άδωνις της Κυλλήνης (Adonis 
cyllenea). Φανταστείτε πως το φυτό αυτό 
που για 130 χρόνια θεωρείτο εξαφανισμένο, 
στον Σαϊτά σχηματίζει πληθυσμούς χιλιά-
δων ατόμων που χρωματίζουν χρυσές τις 
πλαγιές του κάθε άνοιξη.
Ο Σαιτάς όμως επεφύλασσε και άλλες εκ-

πλήξεις: Το 2008 ανακάλυψα στο βουνό μια 
Ίριδα που η απομονωμένη παρουσία της και 
μάλιστα σε υψόμετρο 1450 μ. έδειχναν πως 
πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο. Περαιτέρω με-
λέτες έδειξαν πως πρόκειται για νέο είδος 
για όλον τον κόσμο.
Μαζί με τους βοτανικούς επιστήμονες 

Α. Γιαννίτσαρο και Κit Tan δημοσιεύσαμε το 
2010 την ανακάλυψη και ονομάσαμε την 
όμορφη και σπάνια αυτή ίριδα Iris hellenica 
( Ίριδα η ελληνική).
Από τη μελέτη που έχω πραγματοποιήσει, 

στην περιοχή του Σαϊτά έχουν καταγραφεί 
περίπου 800 διαφορετικά είδη και υποείδη 
φυτών. Από αυτά γύρω στα 70 είναι ενδημι-
κά της χώρας μας, δηλαδή απ’ όλον τον κό-
σμο απαντώνται μόνο στην Ελλάδα. Μερικά 
μάλιστα από αυτά φυτρώνουν μόνο στο Σαϊ-
τά και στα γειτονικά του όρη. Η χλωρίδα του 
Σαϊτά είναι ενδεικτική της πλούσιας βιοποι-
κιλότητας που φιλοξενεί η χώρα μας.
Η χλωρίδα των ορεινών περιοχών της 

Ελλάδας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά 
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως 
η ανεύθυνη συλλογή φυτών, η ανεξέλεγκτη 
βόσκηση, το οδικό δίκτυο, η κλιματική αλ-
λαγή. Η φύση και το περιβάλλον αποτελούν 
έναν πραγματικό, μοναδικό πλούτο για τη 
χώρα μας, όπως η ιστορία της, οι παραδό-
σεις και ο πολιτισμός της.
Αυτόν τον ανεκτίμητο πλούτο οφείλουμε 

να τον κατανοήσουμε, ώστε να μπορέσουμε 
να τον προστατέψουμε και να τον παραδώ-
σουμε στις επόμενες γενιές.

Iris hellenica
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Του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ Γ. ΜΠΡΑΝΗ
Σχολικού Συμβούλου

  1. " Προσπαθήστε να είστε ανθρώπινος και όχι 
μόνο μια μηχανή διδασκαλίας.

  2.  Μη δίνετε την πρώτη θέση στην ύλη, που 
διδάσκετε, αλλά σε μας, τους μαθητές σας.

  3.  Κάντε με να νιώσω πως ενδιαφέρεστε για 
μένα, θεωρώντας με ως ένα ανθρώπινο 
πλάσμα και όχι σαν ένα απλό αριθμό του 
βαθμολογίου σας.

  4.  Μη με κρίνετε μόνο από τους βαθμούς, 
που πετυχαίνω με τις απαντήσεις μου, 
αλλά περισσότερο από την προσπάθεια 
που καταβάλλω.

  5.  Μην περιμένετε να ξεπεράσω το ταλέντο 
μου και τις δυνατότητές μου. Δώστε μου 
κάποια ενθάρρυνση κάπου-κάπου.

  6.  Μη ζητάτε από μένα να θεωρώ τις σπου-
δές μου σαν την πιο μεγάλη απόλαυση της 
ζωής μου. Ειλικρινά δεν είναι κάτι τέτοιο 
για μένα.

  7.  Μην περιμένετε να ικανοποιούμαι με όλα 
τα θέματα, που διδάσκετε. Υπάρχουν και 
άλλα, που με ενδιαφέρουν, ίσως μάλιστα 
και περισσότερο στην περίπτωσή μου

  8.  Βοηθήστε με να μάθω να σκέπτομαι και 
να κρίνω μόνος μου και όχι να απομνη-
μονεύω έτοιμες απαντήσεις. Βοηθήστε με 
περισσότερο να βρίσκω μόνος μου τις απα-
ντήσεις, έστω κι αν αυτό είναι περισσότερο 
κουραστικό και για σας και για μένα.

  9.  Ακούστε πρόθυμα τις ερωτήσεις, που κάνω 
με σοβαρότητα, έστω κι αν σας φαίνονται 
βλα κώδεις. Μ’ αυτή τη συμπεριφορά σας 
θα μάθετε και μένα ν’ ακούω τους άλλους 
προσεκτικά.

10.  Να έχετε απαιτήσεις από μένα, φτάνει να 
είσαστε δίκαιος. Γνωρίζω πως είναι ανα-
γκαίο αυτό, έστω κι αν επαναστατώ εξωτε-
ρικά.

Ένας Μαθητής Μιλάει στο Δάσκαλό του
11.  Μη με γελοιοποι-

είτε μπροστά στους 
συμμαθητές μου. 
Αυτό πληγώνει και 
οπωσδήποτε  θα 
στραφεί εναντίον 
σας. Μια λέξη σας, 
που θα ειπωθεί ιδι-
αιτέρως, με σοβα-
ρότητα και καλοσύ-
νη, φέρει μεγαλύτε-
ρο αποτέλεσμα.

12.  Μη με οικτίρετε μπροστά στους άλλους, 
όταν δεν τα καταφέρνω καλά σε κάτι. Αυτός 
ο οίκτος φέρνει αμηχανία.

13.  Μη μου προβάλλετε άλλο συμμαθητή μου 
για παράδειγμα. Έτσι υπάρχει φόβος να 
τον μισήσω.

14.  Όταν πετυχαίνω κάτι, μη με παρουσιάζε-
τε σαν παράδειγμα στους άλλους. Αυτό με 
βάζει σε δύσκολη θέση. Σε μια τέτοια περί-
πτωση θα χαρώ πολύ μ’ ένα καλό σας λόγο.

16.  Κρατήστε για τον εαυτό σας, παρακαλώ, τα 
προσωπικά σας προβλήματα και τις ιδέες 
σας. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι σε θέση ούτε 
να τα λύσω ούτε να τις κρίνω.

16.  Θυμάστε καμιά φορά πως ήσασταν και 
σεις κάποτε μαθητής. Είχατε καλύτερους 
βαθμούς και δεν ξεχνούσατε ποτέ.

17.  Σας παρακαλώ να συνεχίζετε πάντα τη με-
λέτη σας και να μη χρησιμοποιείτε στην 
τάξη με μηχανικό τρόπο τις κιτρινισμένες 
σημειώσεις, που συντάξατε πριν από πολ-
λά χρόνια.

18.  Μην προσδοκάτε από μένα, πολύ συχνά, 
ένα λόγο ευχαριστίας. Είμαι ευγνώμων, 
αλλά δυσκολεύομαι πολύ να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου με λόγια.

19.  Κι έτσι... σας ευχαριστώ πολύ.»

Σημείωση: Το παραπάνω κείμενο έχει δημοσιευτεί στο Πληροφοριακό Δελτίο του Κολεγίου των Βρυξελλών, Saint 
Michel. Το μετάφρασε στα ελληνικά, ο Δημήτρης Γ. Μπράνης, Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος λέει: «Θα πρέπει, λοι-
πόν, να το έχει υπόψη του κάθε εκπαιδευτικός της γης, κάθε γονιός και όχι μόνο».
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΕΦΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΖΕΤΑ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο του Επί-
τιμου Εφέτη κ. Κωνσταντίνου Γαζετά, που 

τιτλοφορείται «ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ» εκυκλοφόρησε από τον εκδοτι-
κό οίκο Ιωάννη Αλεξόπουλου.
Ο συγγραφέας με χαρακτηριστική απλό-

τητα και σαφήνεια, αναλύει διεξοδικά το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας 
του δικαιώματος της προσωπικότητας και 
τις ειδικότερες μορφές παράνομης προσβο-
λής του δικαιώματος αυτού του “φυσικού 
προσώπου” όπως είναι η εικόνα του, η ιδι-
ωτική και οικογενειακή του ζωή, η τιμή και 
η υπόληψή του, η επαγγελματική του αξία, 
(έννομα αγαθά) τα οποία είναι δυνατόν να 
προσβληθούν από το περιεχόμενο μιας ρα-
διοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής.
Αναφέρεται στις αρχές και κανόνες δεο-

ντολογίας, που πρέπει να διέπουν την λει-
τουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, 
με τους οποίους επιδιώκεται να εκπληρωθεί 
η Επιταγή του άρθρου 15 του Συντάγματος 
για υψηλή ποιοτική στάθμη των τηλεοπτι-
κών προγραμμάτων και παράλληλα να δι-
ασφαλισθεί ο σεβασμός και η αξία του αν-
θρώπου, που αποτελεί κατά το άρθρο 2 παρ. 
1 του Συντάγματος, πρωταρχική υποχρέωση 
της Πολιτείας.
Γίνεται αναφορά στα είδη των διοικητι-

κών κυρώσεων οι οποίες επιβάλλονται σε 

Του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΛΤ. ΚΟΣΜΑ
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

προέδρου της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης

βάρος των παραβατών ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και 
σταθμών παροχής συνδρομητικών τηλεο-
πτικών υπηρεσιών.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

κεφάλαιο για την προστασία των ανηλίκων 
τηλεθεατών από τηλεοπτικές μεταδόσεις, οι 
οποίες είναι δυνατόν να επιδράσουν αρνη-
τικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 
τους και να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, 
πνευματική ή ηθική ανάπτυξή τους.
Περαιτέρω ο συγγραφέας αναφέρεται στο 

αναγνωριζόμενο από το Προεδρικό Διάταγ-
μα 109/2010, δικαίωμα επανόρθωσης κάθε 
προσώπου ανεξαρτήτως ιθαγενείας, του 
οποίου προσβάλλονται τα έννομα συμφέ-
ροντα και ενδεικτικά η τιμή του, η υπόληψή 
του, ο ιδιωτικός και οικογενειακός του βίος, 
η επαγγελματική, επιστημονική, καλλιτεχνι-
κή, πολιτική ή άλλη δραστηριότητα.
Το ίδιο δικαίωμα αναγνωρίζεται και σε 

εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα ή 
την επιμέλεια επί των ανηλίκων τέκνων, είτε 
αυτά είναι στη ζωή, είτε έχουν αποβιώσει.
Σε άλλο κεφάλαιο ο συγγραφέας αναφέ-

ρεται στις Ενώσεις ακροατών ή τηλεθεατών, 
οι οποίες συνιστώνται ως σωματεία κατ’ 
αναλογία προς τις Ενώσεις Καταναλωτών 
και έχουν ως αποστολή να ενημερώνουν και 
να συμβουλεύουν τους ακροατές του ραδιο-
φώνου και τους τηλεθεατές για θέματα που 
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τους αφορούν και είναι αρμόδιες για την 
προστασία των δικαιωμάτων ακροατών και 
τηλεθεατών ως μελών μιας Ένωσης, με την 
αναγνώριση σ’ αυτές του δικαιώματος άσκη-
σης της ατομικής αγωγής για λογαριασμό 
των μελών τους, καθώς και για την προστα-
σία των γενικότερων συμφερόντων του ρα-
διοτηλεοπτικού κοινού, με την άσκηση, για 
το σκοπό αυτό, της συλλογικής αγωγής.
Επίσης εξετάζεται αναλυτικά το Προεδρι-

κό Διάταγμα 77/2003 περί του Κώδικα Δεο-
ντολογίας Ειδησεογραφικών και άλλων Δη-
μοσιογραφικών Πολιτικών εκπομπών.
Το Διάταγμα αυτό περιέχει σημαντικές 

ρυθμίσεις, με τις οποίες καθιερώνονται συ-
γκεκριμένες υποχρεώσεις του δημοσιογρά-
φου παρουσιαστή μιας ραδιοφωνικής ή τη-
λεοπτικής εκπομπής. Μεταξύ των σπουδαιο-
τέρων από τις υποχρεώσεις αυτές, είναι εκεί-
νη που αναφέρεται στην τήρηση των γενικά 
παραδεκτών κανόνων σχετικών με την ορθή, 
ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσικά διατύπω-
ση και εκφορά του λόγου, η υποχρέωση της 
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης να αναγνωρί-
ζουν και να σέβονται εμπράκτως την διατύ-
πωση διαφορετικών απόψεων και να υπερα-
σπίζονται την ελευθερία μετάδοσής τους.
Μία άλλη, βασική, επίσης, αρχή είναι εκεί-

νη που αναφέρεται στην μετάδοση των γε-
γονότων, η οποία πρέπει να είναι αληθής, 
ακριβής και όσο το δυνατόν πλήρης. Η πα-
ρουσίαση των γεγονότων από τον δημοσι-
ογράφο - συντονιστή, πρέπει να γίνεται με 
προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη 
δημιουργούν στο ραδιοτηλεοπτικό κοινό 
υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό.
Στο ίδιο Διάταγμα σημαντική είναι η «δι-

άταξη του άρθρου 7 αυτού, με την οποία 
καθιερώνεται η υποχρέωση των ραδιοφω-
νικών και τηλεοπτικών σταθμών να απο-
φεύγουν, κατά την μετάδοση εκπομπών, 
κάθε αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό 
πόνο ή πένθος και ιδίως να αποφεύγουν 
την παρουσίαση σκηνών ή ατόμων σε στιγ-
μές πόνου, πένθους, οδύνης, απόγνωσης ή 
αγανάκτησης, ενώ με την επόμενη διάταξη 

του άρθρου 8 του εν λόγω Διατάγματος, κα-
θιερώνεται η αρχή, σύμφωνα με την οποία 
οι σταθμοί υποχρεούνται να μη μεταδίδουν 
πληροφορίες χωρίς προηγουμένως να τις 
έχουν ελέγξει. Ενδεικτικά δεν επιτρέπεται η 
μετάδοση πληροφοριών που υποκλάπηκαν 
με παράνομες παρακολουθήσεις τηλεφώ-
νων, κρυφά μικρόφωνα ή κάμερες ή οποιο-
δήποτε άλλο συναφές μέσο.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται από τον συγ-

γραφέα στη ζήτημα της ένδικης προστασίας 
των εννόμων συμφερόντων κάθε θιγόμενου 
από το περιεχόμενο μιας ραδιοφωνικής ή 
τηλεοπτικής εκπομπής, με την απαρίθμη-
ση και λεπτομερή ανάλυση των αγωγών τις 
οποίες μπορεί να ασκήσει με σπουδαιότερη 
και πλέον συνήθη την τοιαύτη της χρηματι-
κής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.
Σε γενικές γραμμές το βιβλίο περιλαμβά-

νει ενδιαφέρουσες απόψεις και επισημάνσεις 
για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με πλού-
σια νομολογία των Ανώτατων Κυρωτικών 
Δικαστηρίων αλλά και Δικαστηρίων ουσίας.
Τέλος ο συγγραφέας χρησιμοποιεί στο κεί-

μενο της μελέτης, απλή και κατανοητή γλώσ-
σα, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως το 
σημείο του προλόγου όπου όπως αναφέρει 
ο ίδιος, ευγενής φιλοδοξία του είναι, η μελέ-
τη του να αποτελέσει ένα χρήσιμο μέσο για 
τον ερμηνευτή και εφαρμοστή του ενδιαφέ-
ροντος δικαίου της προστασίας των δικαι-
ωμάτων του ακροατή και τηλεθεατή, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες προσβάλλεται 
η προσωπικότητά του από το περιεχόμενο 
μιας ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής· 
και να ενημερώσει υπεύθυνα το ραδιοτηλε-
οπτικό κοινό, καθώς επίσης τον επιχειρημα-
τία των ΜΜΕ και τον δημοσιογράφο, για τα 
δικαιώματά και τις υποχρεώσεις του.
Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση συγχαίρει θερ-

μά τον συμπατριώτη μας Καλαβρυτινό από 
του Πλανητέρου, κ. Κ. Γαζετά, για το εξαίρετο 
πόνημά του, για το επιστημονικό συγγραφι-
κό του έργο και για την πίστη, αφοσίωση και 
αμεροληψία του, αρχές με τις οποίες υπηρέ-
τησε επάξια τη Δικαιοσύνη.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΕΚΔΗΜΙΑ» 
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΛΕΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Αγριδιώτικης καταγωγής...

ΙΣΤΟΡΙΚΑ: Μία ανορθόγραφος επιγραφή 
που σώζεται στην είσοδο της Ιεράς Μονής 
βεβαιώνει: «Ο Ναός ούτος ανηγέρθη το 1724 
“συνδρομή” του Οσίου εν Μοναχοίς ΣΥΜΕ-
ΩΝ από χωρίον ΑΓΡΙΔΙ». Τον ακολούθησαν 
οι συγχωριανοί του Δαμιανός, Αγάπιος και ο 
Φιλόθεος Ροδιάδης, αδελφός του.
Τις πρώτες δεκαετίες τού περασμένου αι-

ώνα και μέχρι το 1940 το Μοναστήρι αυτό 
γνώρισε ακμή και δόξα. Είχε φθάσει σε προ-
σωπικό ιερωμένων και υπηρετών σαράντα 
ένα άτομα. Με την κήρυξη του πολέμου είχε 
καταθέσεις στις τράπεζες ΕΝΑΜΙΣΗ ΕΚΑΤΟΜ-
ΜΥΡΙΟ δραχμές, ποσό το οποίον χάθηκε...
Στην κατοχή δοκιμάστηκε σκληρά, μετα-

πελευθερωτικά ανεπτύχθη σε κάποιο βαθμό, 
αλλά το 1973 συντάχτηκε η ληξιαρχική πρά-
ξη ερήμωσής του, μετά την άγρια δολοφονία 
του Ηγουμένου του και του μοναδικού υπη-
ρέτη του, στην Ιερά αυτή Μονή. Στη συνέ-
χεια υπολειτουργούσε με κάποιον άτυχο Αρ-
χιμανδρίτη και με κάποια αναλαμπή με την 
μετατροπή του σε ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ. 
Το 1993 μια ξαφνική ανακοίνωση της Ιεράς 
Μητρόπολής μας γνωστοποιούσε ότι οι ΜΟ-
ΝΑΧΕΣ εγκατέλειψαν την ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-
ΝΟΙΑΣ ΤΟΥΣ.
Τον επόμενο χρόνο ο αείμνηστος –πλέον– 

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Μαραγκός – Αγρι-
διώτης εδημιούργησε νέα ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. Από 
την μακρινή Μοναστική πολιτεία του ΑΓΙΟΥ 

ΟΡΟΥΣ έρχεται και δημιουργεί Προσκυνημα-
τικό Κέντρο στην ερημωμένη Ι.Μ. των Αγίων 
Θεοδώρων. Επί δέκα επτά χρόνια εργάστηκε 
σκληρά, και η ιερά Μονή αυτή προχώρησε 
βήματα σταθερά προς την παλαιότερη δόξα 
της. Δεν ευτύχησε όμως να αποτελειώσει το 
θεάρεστο έργο του. Σκληρές περιπέτειες της 
υγείας του έκοψαν το νήμα της ζωής του 
πρόωρα και απρόβλεπτα. Και στο ιστορικό 
μας Μοναστήρι αυτό κυριαρχεί και πάλιν η 
ΕΡΗΜΩΣΗ.
Αυτή είναι η περίληψη της ιστοριούλας 

του Ιερού Προσκυνήματός μας, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ.
Μέσα όμως στις τόσες απογοητεύσεις μας 

γύρω από το γειτονικό μας προσκυνηματικό 
κέντρο, παραμένει η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ ότι η Θεία 
δύναμη και η χάρη του Σεβασμιοτάτου Μη-
τροπολίτη μας, σύντομα θα ανοίξει τις πύ-
λες και του Ιερού Μοναστηριού μας αυτού, 
θα παρουσιασθούν πανάξιοι διάδοχοι των 
προκατόχων τους που θα ανοίξουν τις πύλες 
του Ιερού προσκυνήματος αυτού, και στις 
ολονυκτίες και ημερήσιες ιεροτελεστίες τους, 
θα αντιλαλούν τα σήμαντρα στα φαράγ-
για του ΖΕΜΠΙ –του πανύψηλου γειτονικού 
βουνού– και η χάρη των Αγίων Θεοδώρων 
θα φθάνει μέχρι και τη μακρινή χώρα των 
ΔΙΚΑΙΩΝ, όπου ασφαλώς και η ΑΘΩΑ ψυχή 
του αείμνηστου μέχρι χθες ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ της 
ΜΟΝΗΣ, εν σκηναίς δικαίων ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ.

Του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Αγριδιώτη ΠΕΝΘΙΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ο νέος Καθηγούμενος 
της Ιεράς Μονής της Αγίας Λαύρας

Το Δ.Σ. της Π.Ε. συγχαίρει θερμά τον πανοσιολογιότατο 
αρχιμανδρίτη π. Ευσέβιο (κατά κόσμον Ιωάννη Σπανό) για 
την εκλογή του ως νέου καθηγουμένου της ιστορικής ιε-
ράς μονής της Αγίας Λαύρας. Ευχόμεθα η παρουσία του 
στη θέση αυτή να είναι γόνιμη και δημιουργική.

Από το Δ.Σ. της Π.Ε.

Προς τους Συνδρομητές του περιοδικού μας

Παρακαλούμε θερμά όλους όσοι λαμβάνουν το «Παγκαλαβρυτινό Βήμα» 
να αποστείλουν τη συνδρομή τους (20,00 ευρώ για κάθε έτος), γιατί θα ανα-
γκαστούμε τελικά να σταματήσουμε την έκδοσή του ελλείψει χρημάτων.

Από το Δ.Σ. της Π.Ε.

Συμπόσιο της Εταιρείας Καλαβρυτινών ιατρών 
«Ο Μελάμπους»

Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου του 2011 πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα 
και στο ξενοδοχείο Kalavrita Canyon το 1ο συμπόσιο της Εταιρείας των Κα-
λαβρυτινών ιατρών «Ο Μελάμπους» με εξαιρετική επιτυχία και με μεγάλη 
συμμετοχή επιστημόνων. Από την Π.Ε. παρέστησαν ο Πρόεδρος Γ. Κοσμάς, 
που είναι και μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής, και ο Γενικός Γραμ-
ματέας Δημήτριος Βαρβιτσιώτης.



 

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
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