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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Αυτή είναι η ανανεωμένη έκδοση του φυλλάδιου που πρωτοδημοσιεύτηκε το 2013 με την 

ευκαιρία της 70ης επετείου του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων και περιγράφει τα γεγονότα 

που συνέβησαν κατά τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής 1941-1944 και που κορυφώθηκαν με το 

Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων και των γύρω χωριών. Προσπάθησα να συγκεντρώσω τις 

απαραίτητες πληροφορίες εκείνης της περιόδου από τις πιο έγκυρες πηγές. Στο κείμενο 

σημειώνω τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. Kαταθέτω επίσης και τις προσωπικές μου μνήμες 

για κάποια γεγονότα που συνέβησαν κατά την περίοδο αυτή στο χωριό μου, τον Άγιο Νικόλαο 

των Καλαβρύτων, όπως τα θυμάμαι ή τα άκουσα από ανθρώπους που τα έζησαν τότε.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετά βιβλία και άρθρα. Το πιο εμπεριστατωμένο 

είναι το από 780 σελίδες βιβλίο του Γερμανού ιστορικού Χέρμαν Φρανκ Μάγερ, Από τη Βιέννη 

στα Καλάβρυτα (2003), το οποίο βασίζεται σε πολλά πρωτογενή έγγραφα και συνεντεύξεις από 

αυτόπτες μάρτυρες, αλλά κυρίως σε πολλές πληροφορίες από τα γερμανικά αρχεία που δεν 

ήταν εύκολα προσβάσιμα σε Έλληνες συγγραφείς. Η δημοσίευση του βιβλίου του Μάγερ σε 

Ελληνική μετάφραση το 2003 συνέβαλε στην κατανόηση πολλών αμφιλεγόμενων γεγονότων 

αυτής της ιστορίας, πρόσθεσε πολλές άγνωστες λεπτομέρειες, και απέρριψε πολλούς μύθους 

που κυκλοφορούσαν ως γεγονότα. Υπάρχουν και πηγές που είναι από συγγραφείς που 

συμμετείχαν στην Αντίσταση, κυρίως από μέλη του ΕΑΜ, μερικά από τα οποία είναι τώρα 

εύκολα προσβάσιμα και στο Διαδίκτυο. Το θέμα της Αντίστασης στην περιοχή Καλαβρύτων έχει 

γίνει επίσης αντικείμενο δύο πολυσέλιδων πανεπιστημιακών διατριβών οι οποίες έχουν 

δημοσιευτεί και στο Διαδίκτυο—της Μαρίας Φιλοσόφου στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, και του 

Παναγιώτη Στούρα στο Πανεπιστήμιο Γιοχάνεσμπουργκ. Η εφημερίδα Φωνή των Καλαβρύτων, 

αλλά τα τελευταία χρόνια και ηλεκτρονική εφημερίδα KalavrytaNews.com, δημοσίευσαν 

πολλές μαρτυρίες για τα γεγονότα. Γνωρίζοντας ότι μερικά από τα γεγονότα έχουν σκοπίμως 

διαστρεβλωθεί από διάφορους για να υποστηρίξουν τη δική τους πολιτική άποψη, ή περιέχουν 

εσφαλμένες πληροφορίες, εξέτασα πολλές πηγές και προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατό πιο 

αμερόληπτος.  

Αυτό το κείμενο έχει μεταφραστεί και στην Αγγλική και έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο για 

να γνωρίσουν αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας και άλλοι που είναι πέρα από το άμεσο 

περιβάλλον μας. 
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Οι Έλληνες Αμύνονται το 1940-41 

 

Περιστοιχισμένη από βουνά, η επαρχία 

Καλαβρύτων αποτελείται από 60 χωριά και 

είναι δύσκολα προσβάσιμη από ξηρά και 

θάλασσα. Η γεωγραφική διαμόρφωση 

επηρέασε το χαρακτήρα των κατοίκων της 

Επαρχίας και τους έκανε περήφανους και 

πάντα έτοιμους να θυσιαστούν για την 

ελευθερία τους. Ίσως γι’ αυτό το λόγο, το 

1821 οι Καλαβρυτινοί ήταν οι πρώτοι που 

σήκωσαν το Λάβαρο της Επαναστάσεως στην 

Αγία Λαύρα εναντίον των Οθωμανών. Τώρα 

φαίνεται παράδοξο, αλλά της εποχή της 

Εθνικής Επαναστάσεως η επαρχία 

Καλαβρύτων ήταν πληθυσμιακά η 

μεγαλύτερη επαρχία στην Πελοπόννησο. 

Μετά την απελευθέρωση, στην απογραφή 

του 1828, η επαρχία είχε 35.509 κατοίκους, 

ενώ η επαρχία Πατρών είχε 13.572, και η 

Βοστίτσα (το Αίγιο) 3.080. Ο πίνακας δίπλα 

δείχνει πώς ήταν η κατάσταση πριν και μετά 

την Κατοχή και τον Εμφύλιο, και πώς είναι 

τώρα. 

Όταν την 28η Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία 

επιτέθηκε κατά της Ελλάδας, αγρότες και 

κτηνοτρόφοι, που τότε ήταν το πολύ μεγάλο 

ποσοστό του πληθυσμού στην Επαρχία, 

τελείωναν τη σπορά του σιταριού. Εκείνη την 

ημέρα ήρθε διαταγή να παρουσιαστούν στο 

στράτευμα διάφορες ηλικίες ανδρών. Επίσης 

κάθε οικογένεια που είχε πάνω από ένα 

άλογο ή μουλάρι έπρεπε να παραδώσει το 

ένα. Αμέσως και πρόθυμα υπάκουσαν όλοι 

χωρίς εξαίρεση. Οι ζευγολάτες που δεν είχαν 

τελειώσει το όργωμα, γρήγορα 

συνεταιρίστηκαν μεταξύ τους κι έκαναν 

ζευγάρια με τα ζώα που είχαν απομείνει για 

να τελειώσουν τις δουλειές τους. Μία 

εβδομάδα αργότερα δόθηκε κι άλλη διαταγή 

να παραδοθούν όλα τα μουλάρια και τ’ 

άλογα για χρήση του Στρατού. Και πάλι όλοι 

υπάκουσαν. Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος 

με την Ιταλία στην Αλβανία, κι αργότερα όταν 

έγινε η γερμανική επίθεση, είχαν κληθεί να 

πολεμήσουν στο μέτωπο όλοι οι άνδρες έως 

37 ετών. Οι ηλικίες  38 και 39 ετών κλήθηκαν 

να αντικαταστήσουν τους χωροφύλακες και 

τους αστυνομικούς οι οποίοι είχαν ήδη 

στρατευτεί.  

Πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής Καλαβρύτων 
και των γειτονικών μεγαλοπόλεων 

Πόλη/χωριό  1940 1951 2011 

Πάτρα 79.570 88.811 171.484 

Αίγιο 15.259 15.699 26.523 

Τρίπολη 14.961 17.585 25.570 

Καλάβρυτα 2.712 2.208 1.829 

Δάφνη/Στρέζοβα 2552 2215 434 

Κλειτορία/Μαζέικα 1727 1436 713 

Άγιος Νικόλαος 318 276 52 

Άνω Κλειτορία/Καρνέσι 602  500 50 

Άρμπουνας 222 174 52 

Γλάστρα/Βρόσθενα 362 327 61 

Δάρα 1400 1190 147 

Ζαχλωρού 657 222 112 

Καστριά 273 237 78 

Κερπινή 615 382 173 

Κέρτεζη 1442 1265 365 

Κρινόφυτα 524 564 139 

Λευκάσιο/Τσορωτά 421 449 89 

Λιβάρτζι 932 809 211 

Λουσοί/Σουδενά 832 714 165 

Λυκούρια 1109 982 430 

Παγκράτι 740 756 145 

Πλανητέρο  453 494 197 

Πριόλιθος/Συρμπάνι 535 435 91 

Ρογοί 275 164 100 

Σιγούνι 440 367 79 

Σκεπαστό/Βυσωκά  1011 959 514 

Τουρλάδα 262 227 28 

Φίλια 1058 965 211 

Μετά την ήττα των Ιταλών στην Αλβανία, 

η Ναζιστική Γερμανία επιτέθηκε στην Ελλάδα 
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στις 6 Απριλίου 1941, και σε λίγες εβδομάδες 

το μέτωπο κατέρρευσε. Αμέσως μετά, 

Γερμανοί, Βούλγαροι και Ιταλοί διαίρεσαν 

την ελληνική επικράτεια για να επιβάλλουν 

την αδίστακτη κατοχή τους. Προς το τέλος της 

άνοιξης του 1941, μία μηχανοκίνητη 

γερμανική φάλαγγα έφθασε στα Καλάβρυτα 

για να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό και μετά 

πήγε στα Μαζέικα και στην Τρίπολη 

καταδιώκοντας Βρετανούς στρατιώτες που 

έφευγαν για τα λιμάνια της Δυτικής 

Πελοποννήσου όπου τους περίμεναν 

βρετανικά σκάφη να τους περισυλλέξουν. 

Οι Ιταλοί  Επιβάλλουν την Κατοχή τους 

Με το μοίρασμα της χώρας σε ζώνες 

κατοχής, η Πελοπόννησος περιήλθε 

αποκλειστικά υπό την ιταλική κατοχή. 

Γρήγορα Ιταλοί στρατιώτες και καραμπινιέροι 

εγκαταστάθηκαν στα Καλάβρυτα και στα 

Μαζέικα. Οι καραμπινιέροι άρχισαν 

ληστρικές επιδρομές στα χωριά μαζεύοντας 

κυρίως τρόφιμα, προτιμώντας κοτόπουλα, 

αβγά, τυρί και κρασί. Επίσης έψαχναν για 

όπλα, και επικήρυξαν την οπλοκατοχή με 

ποινή θανάτου. Μερικές φορές βασάνιζαν 

άνδρες και παιδιά επί τόπου ή μετά από 

προσαγωγές στην καραμπινιερία. Στα 

Μαζέικα η ιταλική αστυνομία εγκαταστάθηκε 

στο σπίτι του Χρήστου Γιαννούλια. Εκεί 

έδρασε ο διαβόητος βασανιστής Γκιουζέπι 

που χτυπούσε ανελέητα τα θύματά του και 

μετά τα έσπρωχνε με κλοτσιές για να 

γκρεμιστούν από τη σκάλα του κτιρίου. 

Δυστυχώς κάποιοι, είτε από φόβο είτε για να 

κερδίσουν την εύνοια των κατακτητών, 

βοήθησαν τις κατοχικές αρχές στην αρπαγή 

τροφίμων από τους κατοίκους, και σε μερικές 

περιπτώσεις κατηγόρησαν ψευδώς άλλους 

συμπατριώτες τους για κατοχή όπλων.   

Όταν συνθηκολόγησε η Ελλάδα, οι Ιταλοί 

αποφάσισαν ότι όλα τα άλογα και τα 

μουλάρια ήταν λάφυρα πολέμου και ανήκαν 

στους Ιταλούς επειδή τα είχε επιτάξει ο 

ελληνικός στρατός για τον πόλεμο. Χωρίς 

ζώα, οι μεταφορές και οι αγροτικές εργασίες 

στην επαρχία έγιναν πολύ δύσκολες, ιδίως το 

όργωμα. Οι Ιταλοί πουλούσαν πίσω τα ζώα 

στους αγρότες που τ’ αγόραζαν εξ ανάγκης. Ο 

πατέρας μου πήγε στα Καλάβρυτα κι 

αγόρασε ένα μουλάρι, αλλά μόλις το έφερε 

στο χωριό, άλλοι Ιταλοί έλεγξαν τα 

πιστοποιητικά και τα βρήκαν «ελλιπή», 

αναγκάζοντάς τον να το αγοράσει ξανά απ’ 

αυτούς.   

Το συνεχές πλιάτσικο, οι δυσκολίες στην 

καλλιέργεια των αγρών, η κατάλυση του 

εμπορίου, και το τύπωμα από τις κατοχικές 

αρχές μεγάλων ποσών χρημάτων χωρίς 

αντίκρισμα, πολύ γρήγορα δημιούργησαν 

μεγάλες ελλείψεις, τεράστιο πληθωρισμό και 

μαύρη αγορά σε όλη την Ελλάδα, αλλά 

κυρίως στις αστικές περιοχές. Όπως φαίνεται 

στον πιο κάτω πίνακα, η τιμή του ψωμιού 

αυξήθηκε από 10 δρχ. τον Οκτώβριο 1940 σε 

7 χιλιάδες τον Αύγουστο το 1943, και σε 

περίπου 200 χιλ. τον Οκτώβριο 1944 όταν 

έφυγαν οι Γερμανοί.  

Επιβλήθηκε επίσης η εισφορά σε είδος (η 

λεγόμενη Δεκάτη, δηλαδή 10% της 

παραγωγής) σε όλους τους αγρότες, κυρίως 

για τη συντήρηση των δημοσίων υπαλλήλων. 

Μέσα στα άλλα προβλήματα, το χάος που 

ακολούθησε συνέβαλλε σημαντικά και στην 

καταστροφή του περιβάλλοντος, ιδίως στα 

δάση, που κόπηκαν για να γίνουν καύσιμη 

ύλη. Χωρίς καλλιέργειες και εισαγωγές, και 

με την πίεση του εκτεταμένου πλιάτσικου, η 

οικονομία καταστράφηκε και δεν άργησε να 

πέσει μεγάλη πείνα σε όλη την Ελλάδα. Ο 
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πρώτος χρόνος της Κατοχής, ιδίως ο χειμώνας 

1941-1942, ήταν για τους Έλληνες αγώνας για 

την επιβίωση. Εκατοντάδες χιλιάδες πέθαναν 

από την πείνα. Στην Αθήνα μόνο λέγεται ότι 

πέθαναν γύρω στις 260.000. (Eudes, p.227) 

Πίνακας 2. Εξέλιξη των τιμών σε μερικά βασικά προϊόντα 

σε δραχμές (1 οκά = 1,28 κιλά) 

Προϊόν 28.10.40 24.8.43 15.1.44 25.2.44 10.3.44 

Ψωμί (οκά) 10 7.000 34.000 132.000 196.000 

Κρέας  50 36.000 300.000 480 000 580.000 

Ελαιόλαδο  50 36.000 200.000 680 000 940.000 

Ζάχαρη 19  24.000 160.000 500 000 730.000 

Αβγά(το ένα) 2 1.800 13.000 20 000 310.000 

Πατάτες 6 7.500 40.000 100 000 160.000 

1 παλτό 3 500 1.000.000 10.000.000 20.000.000 35.000.000 

1 ζευγάρι παπούτσια  450 300.000 200.000 6.500.000 40.000.000 
Έκθεση του Γερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ελλάδα, την 10.3.44 
Δημοσιευμένο στο βιβλίο Ελληνική Αντίσταση 1936-1949, Heinz Richter, 1973, σελ. 138, 

 

 

Η Αντίσταση Οργανώνεται 

Με το κράτος εντελώς ανύπαρκτο και 

χωρίς αξιόλογο αρχηγό, σιγά-σιγά άρχισαν να 

οργανώνονται θύλακες αντίστασης σε όλη την 

Ελλάδα, καθώς και στην επαρχία 

Καλαβρύτων. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 

1941 το ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό 

Μέτωπο) οργάνωνε την αντίσταση εναντίον 

Ιταλών και Γερμανών, και παρακλάδια τού 

ΕΑΜ εκπαίδευαν τη νεολαία κι έκαναν 

συλλογή και διανομή τροφίμων για τους 

Αντάρτες. Το ΕΛΑΣ ήταν το στρατιωτικό 

σκέλος του ΕΑΜ.  

Εκτός από το ΕΑΜ, αρχικά υπήρξαν και 

άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, αλλά οι 

περισσότερες γρήγορα διαλύθηκαν μόνες 

τους ή υπό την πίεση του ΕΑΜ. Κάτι που αυτή 

την περίοδο ήταν τελείως διαφορετικό στο 

ΕΑΜ από τις άλλες οργανώσεις, ήταν η 

έλλειψη προβολής κάποιου αρχηγού. Αντί για 

«αρχηγός», υπήρχε η «επιτροπή» και η 

«οργάνωση» που αποφάσιζε. Στο τοπικό 

επίπεδο την ευθύνη την είχε ο «υπεύθυνος». 

Η έλλειψη αρχηγού ίσως να ήταν και ο λόγος 

που το ΕΑΜ είχε τόση μεγάλη απήχηση στο 

λαό. 

Στην περιοχή Καλαβρύτων, η Αντίσταση 

ελεγχόταν αποκλειστικά από το πολύ καλά 

οργανωμένο και πειθαρχημένο ΚΚΕ, αν και 

υπολογίζεται ότι τα μέλη τού ΕΑΜ που 

ανήκαν στο ΚΚΕ ήταν κάτω από 10%. Ένας 

από τους πιο γνωστούς του αρχηγούς και 

συνιδρυτής του ΕΛΑΣ, ο Άρης Βελουχιώτης, 

είχε δηλώσει «Όσοι δεν υποστηρίζουν τον 

Κομουνισμό, θα συλληφθούν και θα 

εκτελεστούν από την ΟΠΛΑ.» * Η πειθαρχία 

                                                 
*
 Φιλοσόφου, σελ. 360. ΟΠΛΑ ήταν η Οργάνωση για την 

Προστασία του Λαϊκού Αγώνα, της οποίας τα μέλη 
επέβαλαν την πειθαρχία και εκτελούσαν οποιονδήποτε 
νόμιζαν ότι δεν υποστήριζε τoν Αγώνα, δηλαδή το 
Κομουνιστικό Κόμμα.   
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που επιβλήθηκε εξολόθρευσε κάθε άλλη 

αντιστασιακή οργάνωση που δεν ανήκε στο 

ΕΑΜ. 

Ο πιο γνωστός αντιστασιακός στην 

περιοχή Καλαβρύτων ήταν ο 52άχρονος 

σμήναρχος Δημήτριος Μίχος, γνωστός και ως 

«Γέρο-Μίχος», ο οποίος υποστήριζε ότι δεν 

ανήκε σε καμία πολιτική παράταξη.  

Η θέση και η ιστορική σημασία της 

Επαρχίας Καλαβρύτων πάλι έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην Αντίσταση. Οι άνθρωποι 

που συμμετείχαν ήταν απ’ όλα τα στρώματα 

της κοινωνίας, από αξιωματικοί μέχρι 

αγρότες, και από υπάλληλοι μέχρι παπάδες. 

Προπαντός όμως συμμετείχαν απλοί χωριάτες 

και νεολαία.  

Στις αρχές του 1943 μερικοί Αντάρτες από 

τη Ναυπακτία πέρασαν στο Αίγιο και ήρθαν 

να συνεδριάσουν στα Σουδενά με τοπικούς 

Αντάρτες για να οργανώσουν το ΕΑΜ 

Πελοποννήσου και να αρχίσουν εχθροπραξίες 

εναντίον των ιταλικών και γερμανικών 

δυνάμεων στην Πελοπόννησο. Εκεί 

βρίσκονταν και δύο Άγγλοι σύνδεσμοι, ο Τζον 

Στίβενς στην περιοχή Δάφνης και ο Άντονυ 

Άντριους στο Χελμό, στη Βίλα Μπράουν πάνω 

από το Πλανητέρο, οι οποίοι συντόνιζαν τις 

ενέργειες των ανταρτών σύμφωνα με τις 

οδηγίες των Συμμάχων στο Κάιρο. 

(Βουρτσιάνης, σελ. 110) 

Κατά το τέλος Μαΐου 1943, οι Αντάρτες 

επιτέθηκαν στους Ιταλούς στα Μαζέικα και 

στην Ελληνική Χωροφυλακή που τους 

υποστήριζε. Οι Ιταλοί δεν τόλμησαν να βγουν 

έξω να συνδράμουν τη Χωροφυλακή η οποία 

παραδόθηκε με όλο τον οπλισμό της. Την 

επόμενη μέρα έφθασε μεγάλη ιταλική 

δύναμη με σκοπό να εξοντώσει την 

Αντίσταση. Στο δρόμο βρήκαν δύο 

τσοπανόπουλα από το Καρνέσι (Άνω 

Κλειτορία), τον Θανάση Γιαννόπουλο 21 

χρόνων, και τον Παν. Τσούγκα 24 χρόνων, που 

είχαν στην κατοχή τους Εαμικές προκηρύξεις. 

Τους βασάνισαν και στο τέλος τον πρώτο τον 

πήγαν στο νεκροταφείο της Κλειτορίας όπου 

τον ανάγκασαν να σκάψει τον τάφο του και 

μετά τον εκτέλεσαν. Τον δεύτερο τον 

εκτέλεσαν αργότερα στα Καλάβρυτα. 

(Βουρτσιάνης, σελ. 99). 

Οι Ιταλοί επέδραμαν και στον Άρμπουνα, 

και στα Αρμπουνέικα Καλύβια βρήκαν 3 νέους 

τσοπάνηδες. Από την έρευνα ανακάλυψαν ότι 

ο Σωτήρης Βλάχος είχε στο καλύβι του μια 

κουμπούρα, κειμήλιο από τα χρόνια της 

Επανάστασης και, κατά την προσφιλή τους 

μέθοδο, οι Ιταλοί τον πήγαν και αυτόν στο 

νεκροταφείο της Κλειτορίας όπου έσκαψε τον 

τάφο του και μετά τον εκτέλεσαν. Ο 

Αθανάσιος Κυριακόπουλος («Κοράκης») είχε 

ένα μαχαίρι από τα συνηθισμένα που έχουν 

οι τσοπάνηδες, και τον πήραν μαζί τους στα 

Καλάβρυτα όπου τον εκτέλεσαν. Ο Δημήτρης 

Βλάχος («Φαλιάνης») πήδηξε σε ένα φαράγγι 

και τους διέφυγε, αλλά έσπασε το πόδι του 

και κούτσαινε σε όλη του τη ζωή. Μετά την 

απελευθέρωση αυτός είχε το τυροκομείο στα 

Μαζέικα. Προτού φύγουν, οι Ιταλοί έκαψαν 

τις καλύβες των τσοπάνηδων της περιοχής.  

Οι Ιταλοί πληροφορήθηκαν ότι μια ομάδα 

του Μίχου διανυκτέρευε στο χωριό Φίλια και 

αποφάσισαν να στείλουν μεγάλη δύναμη να 

εξοντώσει τους Αντάρτες. Εκεί, στις 20 

Ιουλίου 1943, έγινε μια σημαντική μάχη. Αν 

και πολυπληθέστεροι, οι Ιταλοί είχαν 25 

νεκρούς και 20 τραυματίες, ενώ οι Αντάρτες 

μόνο 2 νεκρούς και 5 τραυματίες. Για 

αντίποινα, οι Ιταλοί εκτέλεσαν 6 αθώους 

κατοίκους κι έκαψαν τα περισσότερα σπίτια 

στο χωριό (Ροδάκης, σελ. 107). Η νίκη ήταν 

των ανταρτών αλλά για τους Φιλιώτες το 

τίμημα ήταν μεγάλο.  
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Μετά από αυτή τη μάχη, οι Ιταλοί 

αναγκάστηκαν να φέρουν μεγάλη 

στρατιωτική δύναμη στα Μαζέικα και στα 

Καλάβρυτα με την ελπίδα να εξοντώσουν 

τους Αντάρτες, αλλά δεν τα κατάφεραν. 

Τελικά εκκένωσαν τα Μαζέικα και παρέμειναν 

στα Καλάβρυτα. 

Την 1η Αυγούστου 1943 έγινε μια μεγάλη 

επιδρομή της Αμερικανικής Αεροπορίας 

εναντίον των πετρελαιοπηγών στη Ρουμανική 

πόλη Πλοέστι.* Τα αεροπλάνα απογειώθηκαν 

από την Βεγγάζη της Λιβύης. Ήταν 175 

βομβαρδιστικά αεροπλάνα Β-25 με 10 άτομα 

πλήρωμα το καθένα. Μερικά δεν έφθασαν 

ποτέ στο προορισμό τους, και άλλα πολλά 

καταστράφηκαν από μαχητικά της Γερμανίας, 

Βουλγαρίας, και Ρουμανίας. Στο γυρισμό 

πέρασαν πάνω από την Πελοπόννησο και 

θυμάμαι τον ουρανό γεμάτον αεροπλάνα. Ένα 

από αυτά εξερράγη στον ουρανό και έπεφταν 

κομμάτια του σε όλο το βουνό και τα 

χωράφια. Έπεσαν και 2 από το πλήρωμα με 

αλεξιπτωτο πάνω στο βουνό. Ο ένας από 

αυτούς ήρθε, μάλλον τον φέρανε γιατί 

τραυματισμένος, στον Άγιο Νικόλαο όπου τον 

περιποιήθηκαν και μετά τον φυγάδευσαν μαζί 

με τον άλλον στην παραλία όπου τους πήρε 

βρετανικό υποβρύχιο. Ευτυχώς τότε μόλις 

είχαν φύγει οι Ιταλοί, και οι Γερμανοί δεν 

είχαν έρθει ακόμη στην περιοχή μας.    
 

Φεύγουν οι Ιταλοί, Έρχονται οι Γερμανοί 

Επειδή η Ιταλία άρχισε να καταρρέει προς 

το τέλος του καλοκαιριού του 1943, οι 

Γερμανοί άρχισαν να προετοιμάζονται να 

αντικαταστήσουν τους Ιταλούς. Την 29η 

Αυγούστου 1943, μια γερμανική φάλαγγα 

                                                 
*
 Η επιχείρηση αυτή ήταν η μεγαλύτερη σε αριθμό 

αεροπλάνων σε όλο τον πόλεμο. Περιγράφεται 
λεπτομερώς στο άρθρο: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Tidal_Wave  

έκανε εξόρμηση από την Πάτρα και σκότωσε 

4 αγρότες που συνάντησε στη διαδρομή προς 

τα Καλάβρυτα. Την επομένη έφτασε στα 

Καλάβρυτα και εξόρμησε στα χωριά 

πυροβολώντας και σκοτώνοντας στα τυφλά. 

Στα Σουδενά έκαψαν μερικά σπίτια κι 

έπιασαν τον νεαρό Ελασίτη Ντίνο 

Παυλόπουλο. Τον έφεραν στα Καλάβρυτα και 

τον κρέμασαν στην πλατεία με μια επιγραφή 

στο στήθος που έγραφε «ΕΤΣΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 

ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΥΣ», και 

υποχρέωσαν όλους τους κατοίκους να 

περάσουν να δουν το θέαμα†. 

Οι Γερμανοί έφυγαν από τα Καλάβρυτα 

στις 4 Σεπτεμβρίου αφού πρώτα άρπαξαν ό,τι 

μπορούσαν να πάρουν μαζί τους κι άφησαν 

εντολή: «Αν τυχόν έρθουν Αντάρτες στα 

Καλάβρυτα, θα επιστρέψουμε και θα 

ισοπεδώσουμε την πόλη, θα την κάνουμε 

στάχτη και θα σκοτώσουμε όλους τους 

κατοίκους». Οι πολίτες όμως, ακόμη και αν 

ήθελαν, δεν μπορούσαν να συμμορφωθούν, 

γιατί οι Αντάρτες αποφάσιζαν χωρίς να 

ρωτούν τους κατοίκους (Το Δράμα των 

Καλαβρύτων, Δημ. Καλδίρης, σελ.23)  

Πολλοί Ιταλοί στρατιώτες που είχαν 

απομείνει στα Καλάβρυτα παραδόθηκαν 

στους Αντάρτες του Μίχου στις 11 

Σεπτεμβρίου, όταν η Ιταλία συνθηκολόγησε 

με τους Συμμάχους. Γρήγορα οι Γερμανοί 

ήρθαν στα Καλάβρυτα, αφόπλισαν τους 

υπόλοιπους Ιταλούς και τους πήραν μαζί τους 

στην Πάτρα. Ένα άλλο ιταλικό τάγμα έσπευσε 

να βοηθήσει, αλλά έπεσε σε ενέδρα και 

παραδόθηκε στους Αντάρτες στις 12 

Σεπτεμβρίου. Από την παράδοση των Ιταλών, 

οι Αντάρτες προμηθεύτηκαν επαρκή 

πολεμοφόδια για να εξοπλίσουν πολλούς 

μαχητές. Στο μεταξύ, το σαμποτάζ σε δρόμους 

                                                 
†
 Kalavrytanews.com 2015/09/1943 
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και σε γέφυρες εντάθηκε από την Αντίσταση, 

εμποδίζοντας και καθυστερώντας τις 

μετακινήσεις των Γερμανών.  

Οι Ιταλοί, αμέσως μετά την άφιξή τους, 

αποφάσισαν να τελειώσουν το δρόμο 

Κλειτορίας-Τρίπολης, ο οποίος είχε αρχίσει να 

κατασκευάζεται προπολεμικά αλλά δεν είχε 

ολοκληρωθεί και τ’ αυτοκίνητα έρχονταν 

μόνο από την Πάτρα. Οι Ιταλοί χρειάζονταν 

ένα στρατιωτικό δρόμο για να τα συνδέσουν 

τα Καλάβρυτα με την Τρίπολη και 

προσπάθησαν να διανοίξουν το δρόμο με 

αναγκαστική εργασία των κατοίκων από τα 

γύρω χωριά. Ο πρόεδρος του κάθε χωριού 

ήταν υποχρεωμένος να επιλέξει έναν αριθμό 

εργατών. Η Αντίσταση αντιδρούσε και οι 

πολίτες βρέθηκαν πάλι μεταξύ Σκύλας και 

Χάρυβδης. Η ένταση και φόβος που 

δημιουργήθηκαν καθυστερούσε την 

ολοκλήρωση του δρόμου.  

Τρομοκρατημένοι από τις παράλογες 

δολοφονίες, στο άκουσμα της έλευσης των 

Γερμανών, οι κάτοικοι στα χωριά παίρναν τα 

βουνά. Για να προστατεύσουν τα υπάρχοντά 

τους, κατασκεύαζαν καταφύγια στα κατώγια 

τους, τα οποία είχαν επιστρώσει με χώματα 

για να μη φαίνονται, αλλά και για να 

προστατεύονται από φωτιά. Μόνον γέροντες 

που δεν μπορούσαν να κινηθούν έμεναν στα 

σπίτια τους. Στο χωριό Άγιο Νικόλαο οι 

κάτοικοι συνήθως έτρεχαν στο δάσος πάνω 

από το χωριό για να κρυφτούν. Ο πατέρας 

μου έλεγε ότι μόνο μία φορά, στην αρχή, είχε 

δει Γερμανούς και δεν του άρεσαν, γι’ αυτό 

πάντοτε κρυβόταν. Αλλά και στην ύπαιθρο 

χρειαζόταν προσοχή γιατί οι Γερμανοί 

σκότωσαν πάνω στο βουνό Ξερόβρυση, μέσα 

στο δάσος, τον νεαρό τσοπάνη Αθανάσιο Δ. 

Γκίκα από τον Άγιο Νικόλαο.  

Στο χωριό μας οι Γερμανοί έκαψαν τα 

σπίτια τριών οικογενειών γιατί 

πληροφορήθηκαν ότι είχαν παιδιά στο 

αντάρτικο: του Καραχάλιου, του 

Παπαδόπουλου-Τοζάνη, και του Ευστάθιου 

Γουρνιά.  

Τα Τάγματα Ασφαλείας 

Αρκετοί Έλληνες για διάφορους λόγους 

συνεργάστηκαν με τους Ιταλούς κι αργότερα 

με τους Γερμανούς. Μερικούς τους ενοχλούσε 

η ιδέα ότι το ΕΑΜ καθοδηγούνταν από το 

ΚΚΕ. Άλλοι φοβούνταν αντίποινα από τους 

Γερμανούς. Κι άλλοι γιατί είχαν συμφέροντα ή 

δελεάζονταν με τρόφιμα, χρήματα, και 

υποσχέσεις για μελλοντικά αξιώματα. Ο 

συνταγματάρχης Διονύσιος Παπαδόγκωνας 

έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Χίτλερ 

όταν γλίτωσε από την απόπειρα δολοφονίας 

εναντίον του, και οι Γερμανοί τον διόρισαν 

διοικητή των Ταγμάτων Ασφαλείας.  

Οι Γερμανοί από την αρχή ήθελαν να 

βρουν Έλληνες για να πολεμήσουν κατά της 

Αντίστασης, γιατί είχαν αντιληφθεί ότι οι 

στρατιωτικές δυνάμεις τους δεν επαρκούσαν 

για να καταστείλουν τις αντάρτικες δυνάμεις 

σε όλη τη χώρα. Επίσης χρειάζονταν ντόπιους 

Έλληνες για να τους βοηθήσουν ως 

πληροφοριοδότες και οδηγοί, αλλά και ως 

ένοπλοι. Ο ίδιος ο στρατηγός Φέλμυ, 

διοικητής του γερμανικού στρατού στην 

Αττική και Πελοπόννησο, με τη συγκατάθεση 

του Χίτλερ, ήρθε σε συνεννόηση με τον 

κατοχικό πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλλη για να 

δημιουργηθεί στρατός από εθελοντές που θα 

φορούσαν ελληνικές στολές με στόχο, 

φαινομενικά, να προστατέψουν τις ιδιαίτερες 

πατρίδες τους από τις συμμορίες. Το κύριο 

κίνητρο των Γερμανών ήταν να ελαττώσουν 

τις δικές τους απώλειες. Το κίνητρο των 

ταγματασφαλιτών ήταν να πολεμήσουν την 



 

 
12 

«κόκκινη τρομοκρατία και να κερδίσουν την 

εύνοια των Γερμανών». 

Στην νότια Πελοπόννησο, με διοικητή τον 

Διονύσιο Παπαδόγκωνα, τα Τάγματα 

Ασφαλείας με το όνομα «Λεωνίδας» ήταν 

«βασιλικά», ενώ στην βόρεια Πελοπόννησο, 

με κέντρο την Πάτρα και καθοδηγούμενα από 

τους απόστρατους Σταύρο Γονατά και 

Θεόδωρο Πάγκαλο, και με διοικητή τον 

συνταγματάρχη Ντερτιλή, ήταν 

«αντιβασιλικά» και γνωστά ως Ευζωνικά γιατί 

πλαισιώθηκαν από τη φρουρά των ευζώνων. 

Στην Πάτρα διοικητής ήταν ο Νικόλαος 

Κουρκουλάκος. Αρχικά τα τάγματα 

επανδρώθηκαν με εθελοντές και αργότερα 

από επίστρατους με ατομικές προσκλήσεις. Ο 

όρκος που έδιναν ήταν «πίστη στον Χίτλερ και 

υπακοή στους αξιωματικούς του».  

Πολλές φορές ο γερμανικός στρατός, στις 

επιχειρήσεις του, συνεργαζόταν κρυφά ή 

φανερά με Έλληνες, ακόμη και ένοπλους. Τα 

Τάγματα εφοδιάζονταν από τους Γερμανούς 

και πολεμούσαν μαζί τους, αλλά πολεμούσαν 

και χωρίς Γερμανούς κατά της Αντίστασης, 

κυρίως κατά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Η συνολική τους 

δύναμη στο τέλος της Κατοχής λέγεται ότι 

έφθασε τον απίστευτα μεγάλο αριθμό των 22 

χιλιάδων.  

Για τα Τάγματα Ασφαλείας και τη 

συνεργασία τους με τους Ιταλούς και 

Γερμανούς υπάρχει ένα αρκετά 

εμπεριστατωμένο άρθρο στο διαδίκτυο στην 

ηλεκτρονική σελίδα 
el.wikipedia.org/wiki/Τάγματα_Ασφαλείας    

Με την αποχώρηση των Γερμανών, τα 

Τάγματα Ασφαλείας συντάχθηκαν με την 

Ελληνική Κυβέρνηση του Καΐρου και έγιναν 

καθαρά κυνηγοί των κομουνιστών. Μερικοί 

όμως από τους μεγάλους εγκληματίες, που 

κινδύνευαν αν έμεναν στην Ελλάδα, 

ακολούθησαν τους Γερμανούς στη Γερμανία. 

Τα Λαϊκά Δικαστήρια 

Η Αντίσταση οργάνωσε και δικαστήρια, 

πολιτικά για να δικάζουν διαφορές μεταξύ 

πολιτών, και ποινικά για να δικάζουν 

εγκληματικές πράξεις. Παράλληλα 

συστάθηκαν ανταρτοδικεία για υποθέσεις 

μεταξύ ανταρτών και για σοβαρά 

κακουργήματα. Κάθε χωριό είχε 

πρωτοβάθμιο πολιτικό δικαστήριο που δίκαζε 

μικροδιαφορές με δικαστές πολίτες που δεν 

είχαν καθόλου νομικές γνώσεις και κινούνταν 

αποκλειστικά με το «λαϊκό αισθητήριο». 

Πολλές από αυτές τις υποθέσεις αφορούσαν 

ευτελή ή τελείως γελοία ζητήματα. Για ένα 

διάστημα, στον Άγιο Νικόλαο, Λαϊκός 

Επίτροπος ήταν ο μπακάλης του χωριού, 

Δήμος Π. Πανόπουλος.  

Λόγω της προνομιακής θέσης τού Αγίου 

Νικολάου, με ορατότητα προς τη βάση των 

κατοχικών δυνάμεων στην Κλειτορία, το 

χωριό φιλοξένησε για ένα διάστημα το 

Αρχηγείο των Ανταρτών και το ποινικό 

δικαστήριο που συνεδρίαζε στην Κεντρική 

Βρύση, με την παλιά εκκλησία δίπλα να 

χρησιμοποιείται ως κρατητήριο. Το 

τρομακτικό είναι ότι στις ποινικές υποθέσεις 

παιζόταν η ζωή ανθρώπων. Εκεί οι αποφάσεις 

ήταν ή αθωωτικές ή καταδίκες σε θάνατο, και 

σπάνια σε θάνατο με αναστολή. Ενδιάμεση 

ποινή δεν υπήρχε, και οι διαδικασίες ήταν 

συνοπτικές και ολιγόλεπτες. Μια από τις πιο 

διάσημες δίκες έγινε τον Ιούλιο του 1944, με 

κατηγορούμενο τον Αλέξανδρο Καζάνη, 

πρόεδρο του Συλλόγου Παντοπωλών και 

διορισμένο δήμαρχο Αιγίου, με την κατηγορία 

προδοσίας για «συνδιαλλαγή με τον εχθρό, 

κατοχή αλόγιστου πλούτου... [γιατί] 

ενθάρρυνε εργάτες να πάνε στη Γερμανία για 
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δουλειά, και δημιούργησε ομάδες εργασίας 

για το άνοιγμα ορυγμάτων με αμοιβή 

δελεαστική παροχή τροφίμων.» Δόθηκαν στον 

κατηγορούμενο 5 λεπτά να απαντήσει στις 

κατηγορίες. Η απάντησή του ήταν: 

«Συνομίλησα με τον εχθρό παρά τη θέλησή 

μου επειδή ήμουν δήμαρχος και δεν είχα άλλη 

επιλογή. Εγώ δεν επιδίωξα τέτοιες 

συναλλαγές. Τον πλούτο δεν τον απέκτησα 

εγώ, αλλά τον κληρονόμησα. Όσο για τις 

εργασίες με αμοιβή τρόφιμα, δεν γνωρίζω ότι 

ήταν παράνομο ή ανήθικο.» Η καταδίκη ήταν 

«θάνατος δια τυφεκισμού», και εκτελέστηκε 

από εθελοντές της φρουράς. Ο πατέρας μου 

εκείνο το βράδυ υπηρετούσε στη φρουρά και 

σκεφτόταν πώς θα μπορέσει να εκτελέσει 

άνθρωπο. Ευτυχώς γι’ αυτόν ήταν αρκετοί οι 

αιμοχαρείς εθελοντές κι έτσι απαλλάχτηκε 

από αυτή την πολύ τερατώδη και δυσάρεστη 

αγγαρεία.  

Ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Αγγελόπουλος 

έχει μια σκηνή στο έργο του Ο ΘΙΑΣΟΣ με 

θέμα αυτή την υπόθεση. Για να 

δραματοποιήσει την υπόθεση πιο πολύ, ή και 

να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, 

προσάπτει στον υπέρβαρο δήμαρχο κι άλλες 

κατηγορίες, όπως σεξουαλικά έκτροπα, 

ανταλλαγή τροφίμων με σεξ, και άλλα.  

Αρχές του 1944 αποφασίστηκε από το 

Αρχηγείο των ανταρτών να γίνει ένα 

στρατόπεδο στο Σιγούνι για να εγκλεισθούν 

τα «επικίνδυνα στοιχεία», οι λεγόμενοι 

«αντιδραστικοί», συγγενείς «αντιδραστικών», 

πιθανοί συνεργάτες με τον εχθρό, ή αυτοί για 

τους οποίους απλώς υπήρξαν υπόνοιες ή 

αυτοί που κάποιος τους κατηγόρησε. 

Μεταφέρθηκαν εκεί πολλοί άνθρωποι, οι 

περισσότεροι εντελώς αθώοι, και κρατήθηκαν 

κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Μεταξύ 

αυτών ήταν ο Νίκος Στασινόπουλος και ο 

Παναγιώτης Κ. Γουρνιάς από τον Άγιο 

Νικόλαο, οι οποίοι ήταν από τους λίγους που 

γλίτωσαν το θάνατο. Ακόμη και ο εαμικός 

Περικλής Ροδάκης (στο βιβλίο του 

Καλάβρυτα, 1941-1944, σελ. 401), συμφωνεί 

ότι «η δημιουργία στρατοπέδων ήταν μια 

παράλογη απόφαση» αλλά «γιατί οι Αντάρτες  

δεν είχαν σταθερές περιοχές!» Σε μια 

γερμανική επιχείρηση, οι υπεύθυνοι του 

στρατοπέδου στο Σιγούνι εκτέλεσαν όλους 

τους κρατούμενους για να μην πέσουν στα 

χέρια των Γερμανών! Παρόμοια, αλλά και 

χειρότερα, έκτροπα έγιναν στην γειτονική 

περιοχή Φενεού της Κορινθίας όπου επίσης 

υπήρχε στρατόπεδο. Εκεί ήρθαν ένοπλοι του 

ΕΛΑΣ από τη Ρούμελη να βοηθήσουν στην 

εξόντωση άλλων αντιστασιακών ομάδων.  

Εκτέλεσαν πολλούς στο Μοναστήρι Αγίου 

Γεωργίου, το λεγόμενο «Ματωμένο 

Μοναστήρι», με θύμα ακόμη και τον 

ηγούμενο (Φενεός ’43-44, του Μπαλαφούτα).  

Μετά την άνοιξη του 1944, η δικαιοσύνη 

στο ΕΑΜ εκφυλίστηκε εντελώς, με συχνές 

εκτελέσεις χωρίς καν δικαστικές διαδικασίες ή 

με συνοπτικές διαδικασίες, όπου οι 

αποφάσεις έβγαιναν με άνωθεν εντολή 

(βλέπε Ανταρτοδικεία, Φιλοσόφου). Συνήθως 

το κύριο αίτιο ήταν η απλή έκφραση κάποιας 

διαφορετικής γνώμης ή ιδέας. Το ΚΚΕ άρχισε 

να εφαρμόζει σταλινικές πρακτικές 

καθαιρέσεων και εκτελέσεων. Τα μέλη της 

Οργάνωσης Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα 

(ΟΠΛΑ) τρομοκρατούσαν τον κόσμο με 

πολλές αυθαίρετες εκτελέσεις, συχνά 

ξεκληρίζοντας ολόκληρες οικογένειες. Τότε 

έγιναν τα έκτροπα στο Μελιγαλά όπου, με τη 

δικαιολογία ότι εξολόθρευαν 

ταγματασφαλίτες, εκτέλεσαν γυναίκες και 

μωρά παιδιά. Ακόμη και υψηλόβαθμα μέλη 

στο ΕΑΜ, αν δεν εκτελέστηκαν, 

παραμερίστηκαν και αχρηστεύθηκαν, όπως ο 

πολύ άξιος Δημήτριος Μίχος, και αργότερα ο 
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Άρης Βελουχιώτης, ιδρυτής του ΕΛΑΣ και 

μέλος του ΚΚΕ, που εκδιώχθηκε και 

κυνηγήθηκε από το ΚΚΕ μέχρι που οδηγήθηκε 

στο στόμα του δράκου, όπου τελικά 

αυτοκτόνησε για να σώσει την τιμή του* . 

(Dominique Eudes)  

Τα Γερμανικά Αντίποινα 

Μέχρι τις αρχές του 1943, το πρόβλημα 

του ανταρτοπόλεμου στην Ελλάδα δεν ήταν 

σημαντικό για τη Βέρμαχτ (Υπουργείο 

Πολέμου της Γερμανίας). Έως τότε υπήρχαν 

στην Πελοπόννησο πολύ λίγες δυνάμεις 

ανταρτών, που κατά κανόνα έστρεφαν τη 

δραστηριότητά τους κατά των Ιταλών. Η 

κατάσταση αυτή όμως άλλαξε όταν 

μεγαλύτερες γερμανικές μονάδες 

μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα. Μετά τη 

συνθηκολόγηση της Ιταλίας, η Βέρμαχτ ήρθε 

απευθείας αντιμέτωπη με το πρόβλημα των 

ανταρτών. Ο Χίτλερ διέταξε στα τέλη Ιουλίου 

την εξόντωση των ανταρτών με οποιοδήποτε 

τρόπο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

διεθνείς συνθήκες, διότι, κατά τη δική τους 

ερμηνεία, μόνο ο τακτικός στρατός 

προστατευόταν από διεθνείς συνθήκες. 

Διέταξε λοιπόν να εκτελούνται, όχι μόνο 

Αντάρτες, αλλά και «πιθανοί Αντάρτες», και 

αυτοί «που βοηθούσαν τους Αντάρτες», να 

κατάσχονται όλα τα υλικά και ο πλούτος της 

περιοχής και να καταστρέφονται οι υποδομές 

που τυχόν χρησιμοποιούνται από τους 

Αντάρτες. Με αυτή την ερμηνεία, η Βέρμαχτ 

άρχισε να συλλαμβάνει ομήρους και να καίει 

χωριά όπου οι κάτοικοί τους θεωρούνταν 

ύποπτοι ως Αντάρτες και διέταξε τις δυνάμεις 

κατοχής να αντιμετωπίζουν τις οποιεσδήποτε 

αντιστασιακές ενέργειες, όχι μόνο με την 

                                                 
*
 Ο Άρης προδόθηκε από πρώην σύντροφό του, κάποιον 

ονόματι Δράκο, που είχε διαταχθεί από τον τοπικό 
κομισάριο του ΚΚΕ. 

τιμωρία των ενόχων, αλλά με τη μαζική 

τρομοκρατία. Μια στρατιωτική διαταγή όριζε 

πως ο φόβος των γερμανικών αντιποίνων 

έπρεπε να είναι μεγαλύτερος από την απειλή 

των ανταρτών (Heinz Richter).  

Εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Χίτλερ, ο 

Στρατάρχης Κάιτελ (Keitel) †  έδωσε στα 

στρατεύματα το 1942 την εντολή:  «...να 

πάρετε οποιαδήποτε μέτρα χωρίς καμία 

επιφύλαξη, ακόμη και όσον αφορά γυναίκες 

και παιδιά, εάν είναι αναγκαία για την 

επιτυχία της αποστολής. [Ανθρωπιστικά] 

ζητήματα οποιουδήποτε είδους είναι έγκλημα 

κατά του γερμανικού έθνους....» (Μαρκ 

Μαζόουερ).  

Με τους Γερμανούς στρατιώτες να έχουν 

αυτά τα δικαιώματα για αντίποινα, ή «μέτρα 

εξιλέωσης» όπως τα αποκαλούσαν, δεν 

άργησε να γίνουν τα έκτροπα και οι 

φρικαλεότητες που ακολούθησαν και 

οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων 

και στην καταστροφή άλλων περιοχών.  

 

Η Παρ’ Ολίγο Καταστροφή του Χωριού 

Άγιος Νικόλαος το Σεπτέμβριο 1943 

Όταν έφυγαν οι Ιταλοί, οι Γερμανοί που 

τους αντικατέστησαν τον Σεπτέμβριο του 

1943, εγκαταστάθηκαν για ένα διάστημα 

μόνιμα στα Μαζέικα. Η τοπική Αντίσταση 

αποφάσισε να τους αποκλείσει από την 

Τρίπολη, κάνοντας σαμποτάζ στο δρόμο και 

στις τηλεγραφοκολώνες λίγα χιλιόμετρα έξω 

από τα Μαζέικα. 

Με βάση τον Άγιο Νικόλαο, εκατοντάδες 

πολίτες από Πλανητέρου και Άρμπουνα 

ξεκίνησαν αργά το βράδυ στις 16 Σεπτεμβρίου 

                                                 
†
 Στην απολογία του στη Δίκη της Νυρεμβέργης, όταν 

ρωτήθηκε πώς προέκυψε ο συσχετισμός για αντίποινα 1 
προς 100, απάντησε ότι αυτός είχε προτείνει 1 προς 10 
αλλά ο Χίτλερ πρόσθεσε ένα μηδενικό. (Μάγερ, σελ. 47)  
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1943, πέρασαν την Τουρλάδα και κατέβηκαν 

με κασμάδες, λοστούς κι άλλα εργαλεία για 

να καταστρέψουν το δρόμο σε καίρια σημεία 

στην υπώρεια του Τσορωτέικου βουνού όπου 

ο δρόμος πάει παράλληλα με το ποτάμι. Θα 

έρχονταν και άλλοι δολιοφθορείς από άλλα 

γειτονικά χωριά, όπως Κρινόφυτα, Τσορωτά, 

και Λυκούρια. Δυστυχώς η οργάνωση και η 

προφύλαξη ήταν ελλιπείς, και μόλις άρχισαν 

οι εργασίες καταστροφής του δρόμου, 

γερμανικά στρατιωτικά οχήματα έφτασαν 

εκεί με κλειστά φώτα. Κάποια στιγμή, οι 

Γερμανοί άναψαν τα φώτα κι άρχισαν να 

πυροβολούν. Ευτυχώς οι δολιοφθορείς, μες 

το σκοτάδι, σκορπίστηκαν γρήγορα, χωρίς να 

υπάρξουν σοβαρά θύματα. Άλλοι έπεσαν στο 

ποτάμι και πέρασαν απέναντι στο 

Τουρλαδέικο και μετά προχώρησαν στον Άγιο 

Νικόλαο απ’ όπου συνέχισαν για τα χωριά 

τους. Άλλοι πήραν την αντίθετη κατεύθυνση 

ανεβαίνοντας στο Τσορωτέικο βουνό. Αυτοί 

έπρεπε να κάνουν πορεία μέχρι το Σιγούνι, 

μια διαδρομή 2-3 ημερών για να φτάσουν 

τελικά στον Άγιο Νικόλαο χωρίς να γίνουν 

αντιληπτοί.  

Εκείνοι που πήγαιναν προς τον Άγιο 

Νικόλαο, όπου η διαδρομή είναι ορατή από 

τα Μαζέικα, όταν έφτασαν σε ασφαλή 

απόσταση, άναψαν τα τσιγάρα τους από 

απροσεξία, από άγνοια, ή και για να 

εμπαίξουν τους Γερμανούς επειδή τους 

ξέφυγαν. Οι Γερμανοί νόμισαν ότι θα τους 

έπιαναν αν περικύκλωναν τον Άγιο Νικόλαο. 

Γι’ αυτό, το πρωί πριν φωτίσει, προσπάθησαν 

να περικυκλώσουν το χωριό ανεβαίνοντας 

από το ένα μέρος στη ράχη Άι-Θανάση – 

Θεοδόση, και από το άλλο στη ράχη «Κοκόρη 

Αλώνι» - «Κοκκινόχωμα».  

Ο γέρο-Γκικοβασίλης που ξενυχτούσε τότε 

στο κτήμα του στα «Λακκώματα» 

αντιλήφθηκε ότι ανέβαιναν Γερμανοί δίπλα 

στο ερημοκκλήσι του Άι-Θανάση* κι άρχισε να 

φωνάζει «Μαύρα βόδια μπήκαν στα 

φασόλια». Οι Γερμανοί τον πυροβόλησαν, 

αλλά μες στο σκοτάδι δεν έβλεπαν που 

ακριβώς ήταν. Διάφοροι άλλοι που άκουσαν 

το σύνθημα και τους πυροβολισμούς 

φώναξαν για ν’ ακούσει ο κόσμος και να 

κρυφτεί, μη γνωρίζοντας όμως από πού 

ακριβώς έρχονται οι Γερμανοί. [Άλλοι λένε ότι 

το σύνθημα το φώναξε ο Παϊκόγιαννης ή ο 

Γεωργακόγγιαννης που ήταν σκοπός εκείνο το 

βράδυ στο ύψωμα της «Αμπαριάς» κι άκουσε τις 

γερμανικές μπότες κάτω στα Καλύβια.]Οι 

περισσότεροι άντρες μόλις είχαν πέσει να 

κοιμηθούν μετά την επιστροφή τους από το 

σαμποτάζ. Οι πιο τυχεροί ήταν αυτοί που 

ανέβηκαν στο Τσορωτέικο βουνό. Οι 

αγουροξυπνημένοι Αϊ-Νικολαΐτες, νομίζοντας 

ότι οι Γερμανοί έρχονταν από τον κεντρικό 

δρόμο προς το χωριό, έτρεξαν προς το δάσος 

πάνω από το χωριό. Όπως αποδείχτηκε αυτός 

ήταν ο πιο ασφαλής τρόπος διαφυγής. Άλλοι 

έτρεξαν προς το «Ψηλοκοτρώνι», άλλοι 

κρύφτηκαν μέσα σε πυκνούς φράχτες και 

κάτω από κολοκυθιές στα περιβόλια, και 

μερικοί έτρεξαν προς το «Ρέμα» (φαράγγι) 

που χωρίζει το χωριό από του «Θεοδόση», 

πηγαίνοντας κατά μέτωπο προς τους 

Γερμανούς που ήταν στη ράχη του 

«Θεοδόση».  

Η μητέρα μου είχε εμένα μικρό κι έμεινε 

στο σπίτι. Η γιαγιά μου πήγε να κρυφτεί στην 

«Αγορασιά» που χωρίζεται από του Θεοδόση 

όπου ήταν οι Γερμανοί με το Ρέμα. Ο πατέρας 

μου, που μόλις είχε φτάσει στο σπίτι από το 

σαμποτάζ, ξύπνησε τα δυο μεγαλύτερα 

αδέρφια μου, τον Ανδρέα 10 και την Κατερίνη 

                                                 
*
 Οι Γερμανοί τότε φορούσαν άρβυλα με μεταλλικές 

πρόκες στις σόλες που έκαναν χαρακτηριστικό 
θόρυβο, γι’ αυτό αναγνωρίζονταν σε αρκετή απόσταση 
από το περπάτημά τους το οποίο ακουγόταν έντονα.  
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9 ετών, κι έτρεξαν στο δρομάκι «Σούδα» με 

κατεύθυνση το «Ρέμα». Η μικρή Κατερίνη 

κρατούσε στα χέρια τα παπούτσια της κι 

έτρεχε ξυπόλυτη όσο πιο γρήγορα μπορούσε. 

Ο πατέρας μου της φώναξε, «φόρεσε τα 

παπούτσια σου γρήγορα». Διαισθανόμενη τον 

κίνδυνο της παραμικρής αργοπορίας, η μικρή 

είπε «θα τα φορέσω αργότερα» και συνέχισε 

να τρέχει με τα παπούτσια στο χέρι. Μόλις 

πήδηξαν στο Ρέμα και δεν ήταν πλέον ορατοί, 

οι Γερμανοί άρχισαν να πυροβολούν αυτούς 

που ήταν λίγο πιο πίσω και ακόμη 

εκτεθειμένοι. Πρώτο θύμα ήταν ο νεαρός 

Κώστας Ηλ. Πανόπουλος και τα φορτωμένα 

μουλάρια του. Όταν οι Γερμανοί έφτασαν στ’ 

αλώνια του Θεοδόση, πυροβόλησαν αυτούς 

που έτρεχαν προς το βουνό πάνω από το 

σπίτι του Νικολή Τσέτσου. Εκεί σκότωσαν τον 

Σωτήρη Γιαννακούλια («Κατσιμικούλια») από 

τα Μαζέικα που πήγαινε προς το βουνό 

καβάλα στο άλογό του, και τη Χρυσάφω Αθ. 

Ντούπα που έτρεχε κρατώντας από το χέρι 

την 11χρονη τυφλή εγγονή της, τη Σταθούλα 

Πανοπούλου. Μετά, η μικρή κάθισε εκεί που 

ήταν η σκοτωμένη γιαγιά της και γλίτωσε. 

Πυροβόλησαν και τη γιαγιά μου που είχε 

κρυφτεί πίσω από κάποιες βελανιδιές. Δυο 

προβατίνες που ήταν κοντά της πρόγκιξαν και 

κρύφτηκαν. Αυτές οι βελανιδιές δέχτηκαν 

πολλές σφαίρες, αλλά η γιαγιά γλίτωσε και 

κρύφτηκε σε μια τούφα από πουρνάρια.  

Οι Γερμανοί συγκέντρωσαν τους λίγους 

άντρες που βρήκαν στο χωριό. Τις γυναίκες με 

τα μικρά παιδιά τις πήγαν στο προαύλιο της 

εκκλησίας και τις έστησαν μπροστά στα 

πολυβόλα. Θυμάμαι ζωηρά ότι ήμουν κι εγώ 

ανάμεσά τους, χωρίς να καταλαβαίνω τη 

σημασία των όσων συνέβαιναν. 

Η μητέρα μου θυμόταν ότι οι Γερμανοί 

ζητούσαν επίμονα τον παπά (Παπατάκη 

Καρακωνσταντή) και τον Κώστα Γ. Δημόπουλο 

(Μπάτζιο), ο οποίος ήξερε κάπως τη 

γερμανική γλώσσα που είχε μάθει όταν ήταν 

αιχμάλωτος πολέμου στη Γερμανία κατά τον 

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η παπαδιά, μετά 

από πολλή πίεση από τους Γερμανούς, έφυγε 

να βρει τον παπά ο οποίος ήταν κρυμμένος 

κάτω από κολοκυθιές, πίσω από το 

«Πανοπουλέικο» αλώνι. Εκείνος τελικά 

φανερώθηκε, γιατί φοβήθηκε ότι θα 

κατέστρεφαν το χωριό αν δεν παρουσιαζόταν. 

Η Αγγελική Κώστα Δημόπουλου έλεγε ότι ο 

σύζυγός της «έχει πάει μακριά για δουλειά 

και δεν θα έρθει για μερικές μέρες». Η 

Αγγελική έλεγε την αλήθεια, διότι ο Κώστας 

Δημόπουλος ήταν από εκείνους που πήραν 

την αντίθετη κατεύθυνση κι ανέβηκαν στο 

Τσορωτέικο βουνό. [Σημ. ο Νίκος 

Στασινόπουλος στο βιβλίο του «Το Χωριό μας 

Άγιος Νικόλαος Καλαβρύτων» εσφαλμένα 

γράφει ότι ο Κώστας ήταν ένας από τους 

κρατούμενους των Γερμανών και, επειδή 

ήξερε γερμανικά, έπεισε τους Γερμανούς να 

μην κάνουν ζημιά στο χωριό και ν’ αφήσουν 

ελεύθερους τους κρατούμενους όταν τους 

πήγαν στα Μαζέικα. Όπως θα δούμε πιο 

κάτω, ο Κώστας Δημόπουλος ίσως βοήθησε 

να μην καταστραφεί το χωριό σε άλλη 

γερμανική εξόρμηση, στις 12 Δεκεμβρίου 

1943.] 

Οι Γερμανοί άφησαν τα γυναικόπαιδα 

ελεύθερα και πήραν τον παπά και άλλους 5 

άνδρες (Ανδρέα Ντούπα, Νικολή Ι. Σουλελέ, 

Γεώργιο Σιάτο, Γεώργιο Κ. Γουρνιά, και Νικόλαο 

Καραχάλιο) που έπιασαν στο χωριό και τους 

πήγαν στα Μαζέικα, προφανώς για εκτέλεση. 

Όταν οι Γερμανοί με τους κρατούμενους 

πέρασαν δίπλα στη «Μπουργέτσα», μπήκαν 

μέσα στ’ αμπέλια για να βρουν «τσαμπίδες» 

που είχαν μείνει μετά τον τρύγο. Τότε ο 

νεαρός Νίκος Καραχάλιος κρύφτηκε κάτω από 
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κάποιο αμπελόκλημα χωρίς οι Γερμανοί να 

τον αντιληφθούν.  

Οι άλλοι κρατούμενοι φοβήθηκαν ότι η 

εξαφάνιση του Καραχάλιου θα επιβάρυνε 

επιπλέον τη θέση τους και οι Γερμανοί θα 

τους εκτελούσαν. Καθώς πήγαιναν σιωπηλοί, 

ο Γεώργιος Σιάτος, που διακρινόταν για το 

χιούμορ του, γυρίζει και λέει στον πάπα-Τάκη, 

«Έλα παπά, εσύ παπάς κι εγώ ψάλτης, 

μπορούμε να κάνουμε την κηδεία μας προτού 

μας σκοτώσουνε οι Γερμανοί και μας 

πετάξουνε σε κανένα αυλάκι.» Τότε ο 

Ανδρέας Ντούπας, που σε ηλικία 70 ετών 

ήταν ο πιο ηλικιωμένος από τους 

κρατούμενους, θύμωσε και είπε, «Δεν 

αφήνετε τις ψαλμωδίες, εγώ θέλω να ζήσω.»   

Στα Μαζέικα όπου έφτασαν, οι Γερμανοί 

έστησαν τους αιχμαλώτους στην πλατεία 

μπροστά σε πολυβόλα. Απελπισμένοι οι 

κρατούμενοι περίμεναν την απόφαση για τη 

ζωή τους. Για να συνεννοηθούν με τους 

κρατούμενους, οι Γερμανοί έφεραν ως 

διερμηνέα τον Κώστα Μπηλίτση, γαμπρό του 

κρατούμενου Νικολή Ι. Σουλελέ, ο οποίος είχε 

κάνει μετανάστης στην Αμερική και ήξερε την 

Αγγλική. Οι κρατούμενοι, με τη βοήθεια του 

Μπηλίτση, έπεισαν τους Γερμανούς ότι, ναι 

μεν πέρασαν από το χωριό Αντάρτες, οι ίδιοι 

όμως ήταν αθώοι, μόνιμοι κάτοικοι του 

χωριού, χωρίς καμιά ανάμειξη στις 

δολιοφθορές και στο αντάρτικο. Τελικά, 

ύστερα από λίγες ώρες, όλοι οι κρατούμενοι 

αφέθηκαν ελεύθεροι.  

 

Οδεύοντας προς το Ολοκαύτωμα  

Το Σεπτέμβριο του 1943, έφθαναν 

ειδήσεις ότι οι Γερμανοί έχαναν μεγάλες 

μάχες στην Αφρική και στη Σοβιετική Ένωση. 

Αυτές οι εξελίξεις, μαζί με την κατάρρευση 

της Ιταλίας, αναπτέρωσαν το ηθικό του 

κόσμου κι έδωσαν την ελπίδα ότι γρήγορα θα 

ηττηθεί και η Γερμανία. Ταυτόχρονα οι Άγγλοι 

ήθελαν να κάνουν τους Γερμανούς να 

πιστέψουν ότι θα γίνει απόβαση των 

συμμάχων κάπου στην Πελοπόννησο για 

αντιπερισπασμό του Ανατολικού Μετώπου. 

Γι’ αυτό πίεζαν την Αντίσταση να παρενοχλεί 

τους Γερμανούς όσο το δυνατόν περισσότερο.  

Οι Γερμανοί πληροφορήθηκαν, μέσω 

κατασκόπων που διέθεταν, την κατάσταση 

που επικρατούσε στα Καλάβρυτα, 

εξαγριώθηκαν και έστειλαν μία δύναμη να 

κάνει αναγνώριση και να επιβάλει την τάξη. 

Στις 15 Οκτωβρίου, ο διοικητής Αιγίου, 

Ταγματάρχης Έμπερσμπέργκερ, έστειλε 97 

άνδρες με διοικητή τον λοχαγό Σόμπερ 

(Schober) προς την Κερπινή, ένα χωριό λίγο 

έξω από τα Καλάβρυτα. (Μάγερ, σελ. 250) Οι 

Καλαβρυτινοί Αντάρτες έστησαν παγίδα 

στους Γερμανούς σε μια ρεματιά κοντά στο 

χωριό Ρογοί όπου έγινε σφοδρή μάχη στις 17 

Οκτωβρίου. Από τους Γερμανούς, 11 

διέφυγαν τη νύχτα και επέστρεψαν στην 

μονάδα τους στο Αίγιο, και 4 σκοτώθηκαν. 

Σκοτώθηκαν και 9 Αντάρτες (Μάγερ, σελ. 

256). Οι υπόλοιποι Γερμανοί παραδόθηκαν 

μαζί με το διοικητή τους, το λοχαγό Σόμπερ.* 

Οι αιχμάλωτοι κρατήθηκαν ένα βράδυ στο 

σχολείο των Καλαβρύτων και την άλλη μέρα 

τους μετέφεραν στα Μαζέικα μέσω Συρμπάνι 

(Πριόλιθος).  

Τρεις σοβαρά τραυματισμένους 

αιχμαλώτους που έμειναν στο Νοσοκομείο 

Καλαβρύτων για θεραπεία, τους σκότωσαν οι 

Αντάρτες και τους έριξαν σε ένα πηγάδι. 

Λέγεται ότι, για την απαράδεκτη αυτή πράξη 

ευθύνεται ο Ανδρέας Παυλόπουλος, γιατρός 

                                                 
*
 Τον Σόμπερ τον είχε επιλέξει ο ταγματάρχης 

Έμπερσμπέργκερ, που όπως θα δούμε πιο κάτω ήταν ο 
πρωταγωνιστής του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων. 
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στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων και μέλος του 

ΕΑΜ, που, παρά τις διαμαρτυρίες των άλλων 

γιατρών, πήρε βιαίως τους τραυματισμένους 

αιχμαλώτους και τους έδωσε σε συγγενείς 

του να τους σκοτώσουν ως αντίποινα για το 

θάνατο του ανιψιού του, Ντίνου 

Παυλόπουλου, που είχαν κρεμάσει οι 

Γερμανοί στην πλατεία μερικές εβδομάδες 

νωρίτερα * . Αντίθετα, ο ίδιος ο Ανδρέας 

Παυλόπουλος το αρνήθηκε σε συνέντευξη του 

στον Δημ. Κανελλόπουλο την 33-11-1975 και 

υποστήριξε ότι την ευθύνη την είχε η ΟΠΛΑ 

Καλαβρύτων†. Την ίδια άποψη υποστήριξε σε 

άλλη συνέντευξη στον Δημ. Κανελλόπουλο το 

1994 και η Φιλιώ Νικολάου Γουρζή, μέλος της 

ΕΠΟΝ και 15 ετών το 1943. Αυτή υποστήριξε 

ότι οι  εκτελεστές του εγκλήματος ήταν ο 

Γιάννης Κόστας από την Εύβοια και ο Πάνος 

Νικολαΐδης, μέλη της Επιτροπής 

(Φρουραρχείο-ΟΠΛΑ)‡. Σύμφωνα με τη Φιλιώ 

Γουρζή, ο Κόστας καυχιόταν μετά τη σφαγή 

των αιχμαλώτων και χειρονομούσε 

δείχνοντας τον τρόπο που τους έσφαξε με το 

μαχαίρι του. Ο Κόστας ήταν και ένας από τους 

13 διασωθέντες από την Eκτέλεση.§ 

Τις επόμενες εβδομάδες έγιναν πολλές 

προσπάθειες για την απελευθέρωση των 

Γερμανών στρατιωτών από τη μάχη της 

Κερπινής που κρατούνταν στα Μαζέικα. Ο 

Γερμανός διοικητής στην Αθήνα, ο Χέλμουτ 

Φέλμυ (Hellmuth Felmy), ζήτησε να 

μεσολαβήσει στις διαπραγματεύσεις ο 

μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας 

Θεόκλητος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Ο Θεόκλητος 

όμως αρνήθηκε κι όρισε γι’ αυτό το σκοπό τον 

                                                 
*
 Μάγερ, σελ. 275 

†
 ΚalavrytaNews.com/2013/03/2_12 

‡
 KalavrytaNews.com/2014/12/111243 

§
 Το επώνυμό του έχει πολλές φορές εσφαλμένα 

γραφτεί ως Κώνστας. 

ιεροκήρυκα της Μητρόπολης, Αρχιμανδρίτη 

Κωνστάντιο Χρόνη.  

Ο Φέλμυ απείλησε ότι, αν δεν 

απελευθερωθούν οι ομοεθνείς του, θα 

διέταζε την ολοσχερή καταστροφή της 

περιοχής Καλαβρύτων. Οι Αντάρτες ζήτησαν 

την ανταλλαγή 50 Ελλήνων αιχμαλώτων για 

κάθε ένα Γερμανό, που ήταν η αναλογία την 

οποία οι Γερμανοί διακήρυτταν ότι τηρούσαν 

για κάθε σκοτωμένο Γερμανό. Δυστυχώς οι 

διαπραγματεύσεις ναυάγησαν και ξαφνικά 

σταμάτησαν όταν οι Γερμανοί βομβάρδισαν 

το Αρχηγείο των Ανταρτών στη Βυσoκά (τώρα 

Σκεπαστό). Στο μεταξύ, στις 25 Νοεμβρίου, οι 

Γερμανοί εκτέλεσαν 118 ομήρους στην θέση 

Μονοδένδρι  κοντά στη Σπάρτη σαν αντίποινα 

για την επίθεση ανταρτών κοντά στη Σπάρτη 

όπου σκοτώθηκαν 4 Γερμανοί. Αυτό το 

έγκλημα εξόργισε την ελληνική κοινή γνώμη 

και ήταν ένας από τους λόγους που 

ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις.(Μάγερ, 

σελ. 315) 

Λίγο αργότερα ξεκίνησαν τρεις 

γερμανικές μηχανοκίνητες φάλαγγες: μία από 

Πάτρα προς Καλάβρυτα, μία από Αίγιο προς 

τα χωριά Ρογοί, Κερπινή και Ζαχλωρού, και η 

τρίτη από Τρίπολη και Βυτίνα προς τα 

Μαζέικα. Στις 5 Δεκεμβρίου, οι από Τρίπολη 

αντιμετώπισαν μικρή αντίσταση από τους 

Αντάρτες στο Παγκράτι, όπου ένας Γερμανός 

στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας 

τραυματίστηκε. Οι Γερμανοί, ως αντίποινα, 

έκαψαν τα περισσότερα σπίτια του χωριού 

και σκότωσαν όλους τους άντρες που 

έπιασαν.  

Η αντάρτικη ομάδα που φρουρούσε στα 

Μαζέικα τους αιχμαλώτους πανικοβλήθηκε 

όταν έμαθε ότι πλησίαζαν οι Γερμανοί. Η 

φρουρά οδήγησε πρώτα τους 78 αιχμαλώτους 

δυτικά προς το Σοπωτό, αλλά στο μέσο του 

δρόμου άλλαξε κατεύθυνση περνώντας έξω 
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από τα Μαζέικα και μέσω Πλανητέρου 

έφθασε στο Μάζι. Από εκεί, το βράδυ στις 7 

Δεκεμβρίου τους πήγε και τους γκρέμισε σε 

ένα βάραθρο στη θέση «Μαγέρου», πάνω στο 

χιονισμένο Χελμό και νοτιοανατολικά του 

ορεινού χωριού Μάζι.  

Σχετικά με την εκτέλεση των Γερμανών, η 

εφημερίδα Φωνή των Καλαβρύτων 

δημοσίευσε σειρές από άρθρα (1982 και μετά) 

με λεπτομέρειες για τα γεγονότα. Επίσης 

μερικά πρωτογενή έγγραφα έχουν 

συγκεντρωθεί στο Αρχείο του 

Ολοκαυτώματος τα οποία έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα www.KalavrytaNews.com. 

Όμως η πιο λεπτομερή και ολοκληρωμένη 

πηγή είναι το βιβλίο του ιστορικού Μάγερ.  

Από αυτές τις πηγές, ενδιαφέρον έχει η 

συνέντευξη του Ανδρέα Ασημακόπουλου, 

αρχηγού της αντάρτικης ομάδας που εκτέλεσε 

τους Γερμανούς. Αυτός περιγράφει την 

συγκεχυμένη εντολή που είχε για να 

εκτελεστούν οι αιχμάλωτοι και την αδυναμία 

της εκτελεστικής ομάδας (11 αντάρτες) να 

σκοτώσει τους Γερμανούς με τις λιγοστές 

σφαίρες τους. Γι’ αυτό τους γκρέμισαν στο 

βάραθρο του Μαγέρου, λίγες ώρες απόσταση 

από το Μάζι. Ο Ασημακόπουλος λέει ότι, την 

επομένη της εκτέλεσης, λίγο πριν ξημερώσει, 

έφτασαν οι Γερμανοί στο Μάζι με 

προπορευόμενους Έλληνες ταγματασφαλίτες 

που τραγουδούσαν αντάρτικα τραγούδια με 

σκοπό να παγιδεύσουν τους λίγους Αντάρτες 

που ήταν εκεί. Από το Μάζι ο Ασημακόπουλος 

διέφυγε στα Σουδενά, όπου συνάντησε έναν 

Βρετανό ταγματάρχη (Άντονυ Άντριους) με 

λίγους στρατιώτες. Ο ταγματάρχης τον διέταξε 

να εκτελέσει έναν διασωθέντα Γερμανό 

αιχμάλωτο ο οποίος είχε δραπετεύσει κατά τη 

διαδρομή προς την εκτέλεση και είχε φτάσει 

στα Σουδενά.  

Αρχικά ο Ασημακόπουλος δεν θυμόταν 

την ακριβή ημερομηνία της εκτέλεσης, αλλά 

στο τέλος παραδέχτηκε ότι πρέπει να ήταν 7 

Δεκέμβρη, γιατί όταν έφτασε στα Σουδενά 

έβλεπε να καίγονται τα σπίτια στους Ρογούς, 

κάτι που έγινε την 8η Δεκέμβρη*. 

Σε επιστολή του στη Φωνή των 

Καλαβρύτων (Αύγουστο 1999), ο Γεώργιος Χρ. 

Τσάμης, ο οποίος ήταν τότε 15 ετών και 

συμμετείχε στην ομάδα που αγγάρεψαν οι 

Γερμανοί για τη μεταφορά των πτωμάτων από 

τον τόπο της εκτέλεσης, διαφωνεί με τον 

Ασημακόπουλο σε πολλές λεπτομέρειες. Ο 

Τσάμης ισχυρίζεται ότι οι αιχμάλωτοι στα 

Μαζέικα ήταν 96. Από αυτούς 94 έφτασαν στο 

Μάζι στις 6-12-43 με φρουρά από 7 Αντάρτες. 

Η εκτέλεση των αιχμαλώτων έγινε το βράδυ 

στις 7 Δεκεμβρίου, την ημέρα που οι Γερμανοί 

έφτασαν στα Μαζέικα κι έμαθαν ότι οι 

αιχμάλωτοι είχαν μεταφερθεί στο Μάζι. Στα 

Μαζέικα βρήκαν τον άρρωστο από ελονοσία 

Γερμανό αιχμάλωτο που είχε ξεχαστεί στην 

                                                 
* Η ημερομηνία της εκτέλεσης και η ανακάλυψη των 

νεκρών από τους Γερμανούς έχει σημασία γιατί μερικοί 
συγγραφείς επιμένουν (π.χ., ο Περικλής Ροδάκης, αλλά 
και άλλοι) ότι οι Γερμανοί έκαναν το Ολοκαύτωμα στα 
Καλάβρυτα χωρίς να γνωρίζουν την τύχη των 
αιχμαλώτων. Αυτές οι δικαιολογίες είναι για να 
απαλλαχτούν οι υπαίτιοι από το έγκλημα της εκτέλεσης 
των αιχμαλώτων και από την ευθύνη των Ανταρτών για 
το Ολοκαύτωμα, αλλά είναι ανυπόστατες διότι οι 
Γερμανοί γνώριζαν για την εκτέλεση από τις 8 
Δεκεμβρίου. Επίσης οι υποστηρικτές αυτής της άποψης 
ισχυρίζονται ότι οι Γερμανοί δεν ενδιαφέρονταν για 
τους αιχμαλώτους τους επειδή αισθάνονταν ντροπή γι’ 
αυτούς και τους ήθελαν νεκρούς, θα έκαναν δε το 
Ολοκαύτωμα ανεξάρτητα από την τύχη των 
αιχμαλώτων. Ο Ροδάκης  και ο Βουρτσιάνης 
ισχυρίζονται ότι οι Γερμανοί και οι Άγγλοι 
συνεργάζονταν, αλλά περιέργως οι Άγγλοι έδωσαν τη 
διαταγή, ή τουλάχιστον συμφώνησαν, για την εκτέλεση 
των αιχμαλώτων. Επί πλέον δε, ευθύνονται και οι 
Καλαβρυτινοί για την τύχη τους επειδή δεν πήραν τα 
βουνά για να κρυφτούν επειδή τάχα τους καθησύχασαν 
οι Άγγλοι! Οι συγγενείς των θυμάτων παρ’ ολίγο να 
λιντσάρουν τον Ροδάκη όταν επισκέφτηκε τα 
Καλάβρυτα μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του.  

 

http://www.kalavrytanews.com/
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γειτονιά «Βέργα». Ένας άλλος διασωθείς 

τραυματίας από την εκτέλεση έφθασε στο 

Πλανητέρου όπου η γιατρός Ευδοκία 

Παπασωτηρίου περιποιήθηκε τα τραύματά 

του. Μετά, ο τραυματισμένος Γερμανός 

συνέχισε προς τα Μαζέικα και συνάντησε τους 

Γερμανούς κοντά στη θέση «Βράχο» για να 

τους αποκαλύψει ότι οι αιχμάλωτοι 

βρίσκονταν νεκροί σε ένα βάραθρο, 3 ώρες 

δρόμο από το Μάζι. Την ίδια μέρα, 8-12-43, οι 

Γερμανοί έφτασαν στο Μάζι κι έμαθαν ότι οι 

αιχμάλωτοι είχαν μεταφερθεί αλλού. Οι 

Γερμανοί επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες και 

από τον άλλον αιχμάλωτο που επέζησε από 

την εκτέλεση και συναντήθηκε με αυτούς στο 

Μάζι.  

Επίσης, ο Τσάμης διαφωνεί ότι ευθύνεται 

ο Εγγλέζος Άντονυ Άντριους για την εκτέλεση 

του Γερμανού αιχμαλώτου στα Σουδενά διότι 

αυτός είχε κρυφτεί στη Βίλα Μπράουν (κοντά 

στο Μάζι) και δεν ήταν στα Σουδενά.  

Οι τρεις επιζήσαντες αιχμάλωτοι 

πληροφόρησαν τους Γερμανούς για την 

περιποίηση που τους προσέφεραν οι κάτοικοι 

στα Μαζέικα. Οι πληροφορίες αυτές 

στάθηκαν σωτήριες για τα Μαζέικα που 

γλίτωσαν την ολοσχερή καταστροφή. Στο 

Μάζι οι Γερμανοί πληροφορήθηκαν πού 

περίπου ήταν τα πτώματα. Άλλωστε έβλεπαν 

όρνια και κοράκια που έκαναν κύκλους στο 

Χελμό, στην τοποθεσία Μαγέρου. Η 

Γερμανική ομάδα κατέβηκε στα Μαζέικα 

αυθημερόν και αργότερα στις 11 Δεκεμβρίου 

άλλη ομάδα μάζεψε 12 πολίτες από τα 

Μαζέικα, με επικεφαλής το γιατρό 

Καρκούλια, για να τους βοηθήσουν στην 

ανεύρεση και περισυλλογή των πτωμάτων. 

Στις 12-12-43, οι Γερμανοί βρήκαν τους 

νεκρούς, τους σκέπασαν προσωρινά με 

χώματα, και αποχώρησαν αφού εκτέλεσαν 10 

από τους 12 ντόπιους οδηγούς στη θέση 

Μαγέρου (εξαίρεσαν από την εκτέλεση το 

γιατρό Καρκούλια, ο δε Δημήτριος Κίτσου 

(«Μίτζας», γεννημένος στο Σικάγο) τη στιγμή 

της εκτέλεσης, πήδηξε σε ένα βάραθρο και 

διέφυγε*.  

Στις 19-12-43, άλλη ομάδα από 700 

Γερμανούς έφτασε στα Μαζέικα και ανέλαβε 

το έργο της περισυλλογής και μεταφοράς των 

πτωμάτων. Αγγάρεψε ντόπιους από διάφορα 

χωριά για να μαζέψουν τα πτώματα από το 

βάραθρο και να τα φορτώσουν σε ζώα για να 

τα μεταφέρουν κάτω στο «Βράχο» όπου τότε 

έφτανε ο αμαξιτός δρόμος. Μεταξύ των 

αγγαρεμένων ήταν και ο 15χρονος Γεώργιος 

Τσάμης, ο οποίος απέδρασε μέσα στη νύχτα 

όταν περνούσαν με φορτωμένα ζώα στο μόλις 

πυρπολημένο Πλανητέρου.  

Από το «Βράχο», τα πτώματα φορτώθηκαν 

σε αυτοκίνητα και εστάλησαν στην Τρίπολη.† 

Αυτή η δυσάρεστη επιχείρηση διήρκεσε μέχρι 

τις 23-12-43. 

Εκείνες τις μέρες, μετά την ανακάλυψη των 

νεκρών αιχμαλώτων, με εντολή του Γερμανού 

διοικητή Πελοποννήσου, Λε Σουίρ, ομάδες 

Γερμανών πήγαιναν από χωριό σε χωριό και 

σκότωναν, έκαιγαν κι έκαναν πλιάτσικο. Μια 

ομάδα εμφανίστηκε στις 12-12-43 να έρχεται 

από τον Άρμπουνα προς τον Άγιο Νικόλαο. 

Γνωρίζοντας τι είχε γίνει στα άλλα χωριά, οι 

                                                 
*
 Ο Καρκούλιας, γερμανοσπουδασμένος γιατρός, που 

ήταν και διορισμένος πρόεδρος στα Μαζέικα, 
εκτελέστηκε αργότερα από τους Αντάρτες διότι 
θεωρήθηκε ευνοούμενος των Γερμανών. Κατηγορήθηκε 
ότι προϋπάντησε τους Γερμανούς με λευκή σημαία όταν 
πρωτομπήκαν στα Μαζέικα ψάχνοντας για τους 
αιχμαλώτους, και τους βοήθησε να συλλέξουν 
ανθρώπους για την ανεύρεση των πτωμάτων, αφού 
πρώτα εγγυήθηκε στους συγχωριανούς του την 
ασφάλεια της ζωής τους. Επίσης κατηγορήθηκε ότι όταν 
ήρθε η στιγμή της εκτέλεσης, άφησε τους γείτονές του 
αβοήθητους και έφυγε, ενώ αυτοί τον ικέτευαν για να 
τους σώσει. 
†
 Περίπου 10-χρόνια αργότερα, οι σοροί αυτών των 

Γερμανών μεταφέρθηκαν στο Γερμανικό Νεκροταφείο 
στο Διόνυσο Αττικής.  
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χωριανοί περίμεναν την καταστροφή του 

χωριού. Οι άντρες κρύφτηκαν, εκτός από τον 

Κώστα Γ. Δημόπουλο ο οποίος μιλούσε 

γερμανικά κι αποφάσισε να θυσιαστεί 

κάνοντας μια προσπάθεια να σώσει το χωριό. 

Πήρε μια λευκή σημαία, μάζεψε μικρά παιδιά 

και μερικές γυναίκες κι έκανε μια πομπή για να 

προϋπαντήσει τους Γερμανούς κάτω από το 

νεκροταφείο, κοντά στη πηγή «Στουπάθη». Ο 

αδερφός μου Ανδρέας συμμετείχε σε αυτή την 

πομπή και θυμάται πολύ καλά τις 

λεπτομέρειες. Οι Γερμανοί χωρίστηκαν σε δυο 

ομάδες, με μία να πηγαίνει προς την διπλανή 

Τουρλάδα. Ο Κώστας προσπαθούσε να πείσει 

τους Γερμανούς ότι το δικό μας χωριό δεν είχε 

καμία σχέση με τους Αντάρτες, ούτε με αυτούς 

που σκότωσαν τους αιχμαλώτους. Οι Γερμανοί 

όμως ήταν ψυχροί και ανέκφραστοι χωρίς να 

δίνουν σημασία σε αυτά που άκουγαν. Στην 

Τουρλάδα είχαν ήδη αρχίσει να καίνε σπίτια. 

Τότε, παραδόξως, ο αξιωματικός στον Άγιο 

Νικόλαο έριξε δυο φωτοβολίδες, που φαίνεται 

ήταν το σήμα να σταματήσει η πυρπόληση 

στην Τουρλάδα, και οδήγησε τους δικούς του 

συντρόφους προς το δρόμο για Μαζέικα. 

Πράγματι, στην Τουρλάδα έκαψαν μόνο τα 

τρία πρώτα σπίτια στην είσοδο του χωριού και 

μετά έφυγαν. Αυτοί που έφευγαν από το χωριό 

μας, είδαν στο δρόμο ένα κοπάδι βόδια του 

Σπύρου Γκίκα και τα πήραν μαζί τους στα 

Μαζέικα. 

Ο διοικητής αυτής της ομάδας Γερμανών 

πρέπει να αδυνατούσε να συμμορφωθεί με 

την εντολή Λε Σουίρ διότι στα γερμανικά 

αρχεία γράφτηκε ότι η ομάδα του «έκαψε τα 

χωριά Πλανητέρου, Άρμπουνα, Άγιο Νικόλαο, 

και Τουρλάδα.» (Μάγερ, σελ. 402)  

 

 

 

 

 

 

Το Ολοκαύτωμα Συντελείται 

Από τη στιγμή που έμαθαν για την τύχη 

των αιχμαλώτων στις 8 Δεκεμβρίου, οι 

Γερμανοί έγιναν άγρια θηρία και γύρισαν στα 

Καλάβρυτα εξαγριωμένοι με το 

ανοσιούργημα των ανταρτών και έβαλαν 

εμπρός την «Επιχείρηση Καλάβρυτα» 

(UNTERNEHMEN KALAWRITA), όπως αυτοί 

ονόμασαν το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων.  

Ο Γερμανός διοικητής, Καρλ Λε Σουίρ, έδωσε 

εντολή στον διοικητή της επιχείρησης 

«Καλάβρυτα» Βέλφινγκερ: «Ως άμεσο 

αντίποινο διατάσσεται η εκτέλεση του 

ανδρικού πληθυσμού και η πυρπόληση των 

χωριών.»  (Μάγερ, σελ. 365). 

Κατά τα επίσημα γερμανικά έγγραφα, 

συντονισμένες γερμανικές μονάδες από 

διάφορα μέρη της Πελοποννήσου ξεκίνησαν 

ταυτόχρονα από Μεγαλόπολη-Τρίπολη, 

Πάτρα, Αίγιο και Άργος, κατανεμημένες σε 

λόχους για την επιχείρηση εναντίον των 

«συμμοριών» και για την ανεύρεση των 

αιχμαλώτων. Σκοπός τους ήταν να κυκλώσουν 

την ορεινή περιοχή των Καλαβρύτων, να την 

εκκαθαρίσουν από τους Αντάρτες, να 

απελευθερώσουν τους αιχμαλώτους που 

είχαν πιαστεί στη μάχη της Κερπινής και να 

ανακαλύψουν οπλισμό και προπαγανδιστικό 

υλικό. Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος και 

ομάδες των Ες-Ες που έκαναν ξεχωριστές 

εξορμήσεις χωρίς να δίνουν λόγο στον τακτικό 

στρατό.  

Η εντολή για την επιχείρηση δόθηκε από 

τον στρατηγό Καρλ Φον Λε Σουίρ (Karl von Le 

Suire), διοικητή της Πελοποννήσου και της 

117ης Μεραρχίας (Jager Division), προς τον 

συνταγματάρχη Βέλφινγκερ (Woelfinger) με 
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έδρα την Πάτρα. Όμως ο τελευταίος, καθ’ 

οδόν έπαθε αυτοκινητιστικό ατύχημα και 

αναπληρώθηκε από τον αρχαιότερο 

αξιωματικό, τον ταγματάρχη Έμπερσμπεργκερ 

(Hans Ebersberger) με έδρα το Αίγιο (ο 

λοχαγός Σόμπερ που αιχμαλωτίστηκε ήταν 

υπό τη διοίκηση του Έμπερσμπεργκερ). Ο 

ίδιος ο Βέλφινγκερ, στην απολογία όταν 

δικαζόταν το 1958 περιγράφει τον 

Έμπερσμπέργκερ ως «...ένα στρυφνό και 

σκληρό αξιωματικό που εκτελούσε τυφλά και 

ανεξέλεγκτα κάθε άνωθεν διαταγή». Όσο για 

την εκτέλεση της εντολής είπε «Όταν στις 8 

Δεκεμβρίου πληροφορήθηκα το περιεχόμενο 

του μηνύματος του Λε Σουίρ, παρόν ήταν ο 

Ταγματάρχης Έμπερσμπέργκερ και ο 

Υπασπιστής μου Πίχλερ. Ενώπιον και των δύο 

δήλωσα ότι αρνούμαι να εκτελέσω τη διαταγή 

αυτή στην παρούσα μορφή της καθώς δεν 

ήμουν σε θέση να την δικαιολογήσω.»  Ένας 

ασυρματιστής θυμόταν ότι κάποιος ρώτησε 

το στρατηγό γιατί τα αντίποινα θα έπρεπε να 

γίνουν σε αυτή την έκταση. Η απάντησή του 

Λε Σουίρ ήταν «Τι να απαντήσω στις μητέρες 

και τις συζύγους που με ρωτούν: Τι κάνετε κ. 

Στρατηγέ για να μη συμβεί ξανά κάτι τέτοιο 

και για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι;» 

(Μάγερ σελ. 366) 

Με τον Έμπερσμπέργκερ υπεύθυνο για 

την εκτέλεση της επιχείρησης «Καλάβρυτα», 

τα τάγματα χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: Ο νέος 

αρχηγός ξεκίνησε για την περιοχή Κερπινής-

Ζαχλωρούς-Ρογών. Ο Ίλαρχος Γκνας (Gnass) 

είχε μετακινηθεί προς το Χελμό, για να 

εμποδίσει τους Αντάρτες να διαφύγουν από 

την περιοχή Καλαβρύτων προς την Κορινθία. 

Ο ταγματάρχης Κόκερτ με τις δυνάμεις του 

πέρασε από τα Μαζέικα και κατευθύνθηκε 

στο χωριό Μάζι ψάχνοντας για τους 

αιχμαλώτους.  

Στις 8 Δεκεμβρίου, το τμήμα του 

γερμανικού στρατού που ξεκίνησε από το 

Αίγιο έφτασε στο χωριό Κερπινή. Αφού οι 

Ναζί έφαγαν και γλέντησαν, φόρτωσαν τα 

μουλάρια με πλιάτσικο και προσποιήθηκαν 

ότι φεύγουν. Γύρισαν σε λίγο, κύκλωσαν το 

χωριό, έβαλαν φωτιά στα σπίτια και μάζεψαν 

όλους τους άντρες και εκτέλεσαν 42 άοπλους 

και αθώους χωρικούς.   

Την ίδια μέρα κύκλωσαν το χωριό Ρογοί, 

πυροβόλησαν τσοπάνηδες που οδηγούσαν τα 

πρόβατά τους στη βοσκή, και όσους άντρες 

έπιασαν τους έβαλαν μέσα στην εκκλησία του 

χωριού. Σκότωσαν μερικούς μέσα στην 

εκκλησία και τους υπόλοιπους τους έβγαζαν 

τρεις-τρεις και τους εκτελούσαν. Σύνολο 61 

νεκροί και 5 τραυματίες. Πριν φύγουν έκαψαν 

όλα τα σπίτια και την εκκλησία.  

Στο χωριό Ζαχλωρού, που είναι ακριβώς 

κάτω από το Μέγα Σπήλαιο, την ίδια μέρα, 

μάζεψαν τους άντρες και τους πήγαν δίπλα 

στο ποτάμι. Μερικοί Ζαχλωρίτες πρόλαβαν να 

πέσουν στο παγωμένο ποτάμι και 

δραπέτευσαν. Τους υπόλοιπους τους θέρισαν 

με τα πολυβόλα και μετά πέταξαν τους 

νεκρούς στο ποτάμι. Σύνολο 18 νεκροί.  

Μονάδα εκτελεστών από το ίδιο τμήμα 

ανέβηκε στη μονή Μεγάλου Σπηλαίου και 

σκότωσε όσους καλόγερους βρήκε, και μετά 

τους πέταξε σε ένα βάραθρο. Ύστερα από 

λίγο, αγνοώντας τι είχε γίνει, έτυχε να 

επιστρέφουν στο μοναστήρι από δουλειές 

μερικοί εργάτες μαζί με έναν καλόγερο. Τους 

σκότωσαν κι αυτούς. Σύνολο 21 νεκροί.  

Την επομένη ημέρα, 9 Δεκεμβρίου, οι 

Γερμανοί εκτελεστές συνέχισαν προς τα 

Καλάβρυτα σκοτώνοντας και καίγοντας. 

Αφάνισαν τα μικρά χωριά Σούβαρδο και 

Βραχνί. Μάζεψαν αγελάδες, κοπάδια 

πρόβατα, και χοιρινά από τα χωριά Πορετσό, 
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Βλασία, Καρνέσι, και άλλα, και μετά έκαψαν 

όλα τα σπίτια. 

Τώρα όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη 

σφαγή της Δευτέρας, 13 Δεκεμβρίου 1943, 

που έγινε το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων.   

Η γερμανική φάλαγγα από τα Μαζέικα 

έφτασε στα Καλάβρυτα στις 9 Δεκεμβρίου. Οι 

κάτοικοι τους υποδέχτηκαν με φιλοφρονήσεις 

και ευγένεια αλλά οι Γερμανοί φαίνονταν να 

έχουν άγριες διαθέσεις. Έκαψαν το ξενοδοχείο 

ΧΕΛΜΟΣ και τα σπίτια που είχαν παιδιά στο 

αντάρτικο. Στη συνέχεια απαγόρευσαν την 

κυκλοφορία πολιτών και ζήτησαν 

πληροφορίες για τους τραυματίες και τους 

αιχμαλώτους που είχαν πιάσει οι Αντάρτες 

στη μάχη της Κερπινής. Οι Καλαβρυτινοί τους 

πληροφόρησαν ότι, τους μεν αιχμαλώτους 

τους είχαν πάρει οι Αντάρτες στα βουνά, οι δε 

τραυματίες υπέκυψαν στο δρόμο από τα 

τραύματά τους και τους έθαψαν εκείνοι με 

τιμές.  

Στις 11 Δεκεμβρίου ζήτησαν να γίνει 

εκταφή των τριών αιχμαλώτων που είχαν 

θάψει οι Καλαβρυτινοί σε ένα λάκκο με 

ασβέστη. Είχαν σοβαρές υποψίες ότι τους 

είχαν πει ψέματα. Διενεργήθηκε νεκροψία 

από τρεις Γερμανούς γιατρούς και δύο 

Έλληνες. Η γνωμάτευση ήταν «θάνατος δι’ 

αμβλέος οργάνου», δηλαδή με τσεκούρι και 

μαχαίρι, και όχι από τραύματα στη μάχη της 

Κερπινής. Οι Γερμανοί εξαγριώθηκαν. Έκαναν 

πάλι κηδεία των νεκρών Γερμανών με 

επικήδειους κ.λπ. Οι Καλαβρυτινοί όμως ήταν 

μουδιασμένοι διότι κατάλαβαν πως οι 

Γερμανοί δεν τους πίστευαν κι ήταν βέβαιοι 

ότι πλησίαζε η ώρα που θα πλήρωναν με αίμα 

τις απερίσκεπτες πράξεις των ανταρτών. 

Εκείνο το βράδυ οι Γερμανοί κάλεσαν πολλούς 

Καλαβρυτινούς και τους ανέκρινα επί ώρες. 

Ήθελαν να μάθουν πιο πολλές πληροφορίες 

για τους Καλαβρυτινούς Αντάρτες. Από τις 

ερωτήσεις που έκαναν φαίνεται να γνώριζαν 

πολλά για τα πραγματικά αισθήματα των 

πολιτών προς τους Αντάρτες.  

Η Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, ήταν παγερή 

σαν τις ψυχές των ανθρώπων. Οι κατακτητές 

δεν μιλιούνταν πια. Περιφέρονταν στην πόλη 

σαν δαιμονικά του θανάτου και τη ρήμαζαν. 

Άρπαζαν ό,τι εύρισκαν με πρόσχημα ότι 

έκαναν έρευνα. Έμπαιναν σε σπίτια και τα 

λεηλατούσαν. Η νύχτα έπεσε μαύρη και 

παγερή.  

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 13 

Δεκεμβρίου 1943, οι καμπάνες ηχούσαν 

συνεχώς. Έντρομοι οι Καλαβρυτινοί ρωτούσαν 

«Γιατί χτυπάνε οι καμπάνες;» Σύντομα οι 

Γερμανοί έδωσαν την απάντηση διατάζοντας 

όλους να συγκεντρωθούν στο Δημοτικό 

Σχολείο, οι δε άντρες να πάρουν μαζί τους μια 

κουβέρτα και τροφή για μια μέρα. Η διαταγή 

αυτή φαίνεται να ήταν παραπλανητική για να 

νομίσουν ότι θα πήγαιναν για προσωπική 

εργασία να φτιάξουν χαλασμένους δρόμους 

κι έτσι να μην υποψιαστούν την καταστροφή 

που θα γινόταν αργότερα. Κατά τις 9:30 το 

πρωί, όλοι οι κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί 

στο σχολείο. Οι γυναίκες και τα παιδιά 

κλείστηκαν σε τρεις αίθουσες, ενώ οι άρρενες 

από 15 μέχρι 65 ετών, κάτω από τα όπλα των 

σκοπών, μπήκαν σε γραμμή με δύο σειρές και 

οδηγήθηκαν προς τη Ράχη του Καπή, ένα 

αμφιθεατρικό χωράφι με θέα κάτω όλη την 

πόλη, περίπου 10 λεπτών περπάτημα. Όμως, 

ήταν και αρκετά παιδιά: ένα 12 ετών, ένα 13, 

ένα 14, και έντεκα παιδιά 15 ετών που τα 

πέρασαν προς τους άνδρες και εκτελέστηκαν. 

(Μάγερ, σελ. 445) 

Κατά τις 10:30, οι δυο γραμμές από 

άντρες και παιδιά περικυκλώθηκαν, με τα 

πολυβόλα κρυμμένα πίσω από το λόφο που 

ήταν εκεί πλησίον. Τα νέα παιδιά, 
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τρομοκρατημένα κοίταζαν τους πατεράδες 

τους με αγωνία γιατί διαισθάνονταν τον 

κίνδυνο, μη γνωρίζοντας τι θα συμβεί σ’ 

αυτούς και στις οικογένειές τους. 

Στο μεταξύ, άλλοι στρατιώτες στην πόλη 

έκαιγαν τα σπίτια, αφού πρώτα πήραν όλα τα 

υπάρχοντα και τα φόρτωσαν στο τρένο και σε 

φορτηγά αυτοκίνητα. Για να επιτελέσουν το 

εγκληματικό έργο τους, οι Γερμανοί 

χρησιμοποίησαν κάποιους εργάτες που είχαν 

βρει στα χωράφια και, αφού φόρτωσαν το 

πλιάτσικο, έβαλαν αυτούς τους εργάτες να 

σκάψουν τάφους στο κτήμα του Άγριου, κάτω 

από την Αγία Λαύρα, μετά τους σκότωσαν και 

τους έριξαν μέσα.  

Βλέποντας τα σπίτια τους να καίγονται 

και τα πολυβόλα να τους σημαδεύουν, οι 

Καλαβρυτινοί, με διερμηνέα τον καθηγητή 

της Γαλλικής, ρώτησαν το Γερμανό διοικητή, 

«Γιατί μας φέρατε εδώ, θα μας σκοτώσετε;» 

Και αυτός απάντησε, «Όχι, σας δίνω το λόγο 

της στρατιωτικής μου τιμής!»  

Μερικοί Καλαβρυτινοί μαζεύτηκαν και 

πρότειναν στους άλλους να επαναστατήσουν, 

γιατί έτσι κι αλλιώς οι Γερμανοί θα τους 

σκότωναν. Αλλά άλλοι φώναξαν «όχι, γιατί αν 

φύγουμε εμείς, θα σκοτώσουν τα 

γυναικόπαιδα που είναι κλεισμένα στο 

σχολείο.» Αυτό δείχνει πόσο καλά 

οργανωμένη και σχεδιασμένη ήταν η 

καταστροφή των Καλαβρύτων από τους 

Γερμανούς αξιωματικούς. 

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 12:15, δυο  

φωτοβολίδες στον ουρανό έδωσαν το 

σύνθημα για την εκτέλεση και τα πολυβόλα 

από όλες τις πλευρές άρχισαν να κροταλίζουν. 

Τα θύματα ούρλιαζαν κατάρες κατά των 

φονιάδων. Ο γιατρός Χάμψας φώναξε 

«Πατριώτες μου, πεθαίνουμε γενναία και 

περήφανα. Ζήτω η Ελλάδα!» Ένα πλήθος 

εκατοντάδων ανδρών έπεσε στο χώμα. Σε 

λίγα λεπτά όλα είχαν τελειώσει. Ένα 14χρονο 

αγόρι που δεν είχε πεθάνει ακόμη, ο Ντίνος 

Δημόπουλος, σηκώθηκε και φώναξε, «Εγώ 

θέλω να ζήσω, είμαι μαθητής, μη με 

σκοτώνετε.» Τον αποτελείωσαν με το 

πολυβόλο. ( Καλδίρης, Το Δράμα των 

Καλαβρύτων, σελ. 88) 

Για να βεβαιωθούν ότι δεν έμεινε κανένας 

ζωντανός, οι Ναζί στρατιώτες με πιστόλια και  

λόγχες πάτησαν πάνω στην άμορφη μάζα 

πτωμάτων και στα αίματα που έρρεαν, και 

έδωσαν τη χαριστική βολή σε κάθε κεφάλι. 

Μετά την μακάβρια επιχείρηση μπήκαν στη 

γραμμή και τραγουδώντας στρατιωτικά 

τραγούδια αποχώρησαν από το χώρο της 

εκτέλεσης. 

Προτού φύγουν από τα Καλάβρυτα, 

επέδραμαν στο ιστορικό μοναστήρι της Αγίας 

Λαύρας, όπου φυλάσσεται το Λάβαρο της 

Επαναστάσεως. Ο ηγούμενος κι οι 

περισσότεροι καλόγεροι της μονής 

κρύφτηκαν στα γύρω υψώματα, παίρνοντας 

μαζί τους και τα πιο πολύτιμα ιερά κειμήλια. 

Είχαν μείνει μόνον ο φύλακας και 4 

καλόγεροι, τους οποίους σκότωσαν κάτω από 

τον ιστορικό πλάτανο της μονής. Μετά 

έκαψαν το μοναστήρι, αλλά η εκκλησία 

σώθηκε. Ένας από τους νεκρούς καλογέρους 

ήταν ο Νεόφυτος(Νικόλαος) Αρφάνης από 

Πλανητέρου, πρώτος εξάδερφος του πατέρα 

μου. Προτού φύγουν για την Πάτρα, 

συνέχισαν και στη Βισοκά όπου έκαψαν ότι 

είχε απομείνει.  

Δεκατρείς άντρες επέζησαν από την 

εκτέλεση γιατί προσποιήθηκαν ότι ήταν 

νεκροί όταν έπεσαν πάνω τους άλλοι νεκροί 

και γέμισαν αίματα. Πολλοί από τους βαριά 

τραυματισμένους πέθαναν αργότερα λόγω 

της παντελούς έλλειψης νοσοκομειακής 
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περίθαλψης. ‘Ενας από τους επιζώντες έλεγε 

αργότερα ότι γλίτωσε επειδή είχε το ρολόι 

του μαζί του το οποίο απόσπασε την προσοχή 

του εκτελεστή που θα του έδινε τη χαριστική 

βολή. Δεκατρία άτομα επέζησαν, μεταξύ 

αυτών και ο Τάκης Σπηλιόπουλος, αργότερα 

Δήμαρχος των Καλαβρύτων, ο οποίος πήγε 

στη Νυρεμβέργη ως μάρτυρας όταν έγιναν οι 

δίκες των εγκληματιών πολέμου. (Καλδίρης, 

σελ. 83) 

 

 

Πόσοι Εκτελέστηκαν στα Καλάβρυτα; 

Ο αριθμός των εκτελεσθέντων έχει γίνει 

μέγα θέμα. Ο αριθμός που συχνά αναφέρεται 

είναι 1300. Τα γερμανικά αρχεία στις 14-12-

13 στο επίσημο ανακοινωθέν αναφέρουν: 

«Συνεχιζομένων των μέτρων αντιποίνων 

κατεστράφησαν εις την περιοχήν Καλαβρύτων τα 

Μαζέικα και δύο μοναστήρια. Αι ομάδες μάχης 

ευρίσκονται εις πορείαν επιστροφής προς τας 

βάσεις των. Συνολικώς κατά το διάστημα 

διεξαγωγής μέτρων αντιποίνων κατεστράφησαν 24 

χωρία, 3 μοναστήρια, και ετυφεκίσθησαν 696 

Έλληνες.»  

Απολογούμενος ενώπιον του 

Στρατοδικείου της Νυρεμβέργης ο πτέραρχος 

Φέλμυ την 05.12.1947 απάντησε ως εξής όταν 

ρωτήθηκε πόσοι άνθρωποι πραγματικά 

εκτελέστηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης 

Καλάβρυτα: «... Όπως φαίνεται στην τελική 

έκθεση δραστηριοτήτων ή στην τελική έκθεση της 

117
ης

 Jager Division, εκτελέστηκαν και 

πυροβολήθηκαν 696 Έλληνες, και συνολικά σε 

ολόκληρη την επαρχία Καλαβρύτων περίπου 800 

Έλληνες.» Παραδέχτηκε δε ότι « ...η αναλογία 

1:10 ήταν δυσανάλογη. Από την άλλη μεριά, 

δέχομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολλοί, και 

άσχετοι με τα γεγονότα...» (Φωνή των 

Καλαβρύτων, Δεκ. 2005) 

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και πολλοί 

από γειτονικά χωριά που έτυχε να είναι στα 

Καλάβρυτα για δουλειές. Υπήρχαν δημόσιοι 

υπάλληλοι που εργάζονταν στις διάφορες 

υπηρεσίες, αλλά και τσοπάνηδες που 

πιάστηκαν στα λιβάδια της περιοχής, καθώς 

και μια ομάδα 18 λιγνιτωρύχων από την 

Εύβοια που εργάζονταν στα λιγνιτωρυχεία 

των Καλαβρύτων, εκ των οποίων ένας 

επέζησε. Ο Μάγερ καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι στις 10 μέχρι 14 Δεκεμβρίου 

1943 στα Καλάβρυτα εκτελέστηκαν 487 

Έλληνες, μαζί με τους 18 εργάτες (Μάγερ, 

σελ. 446).  Έχει όμως μια υποσημείωση ότι 

μετά την δημοσίευση του βιβλίου του, η 

Καλαβρυτινή Γιώτα Κωνσταντοπούλου του 

έδωσε έναν κατάλογο με 497 ονόματα.  

Οι Γυναίκες και τα Παιδιά 

Όταν γινόταν η εκτέλεση των ανδρών, οι 

γυναίκες με τα παιδιά τους ήταν στοιβαγμένες 

στο δημοτικό σχολείο. Από εκεί έβλεπαν τα 

σπίτια τους να καίγονται. Ξαφνικά είδαν να 

βγαίνει καπνός, ίσως από το υπόγειο του 

σχολείου και από τα διπλανά σπίτια που 

καίγονταν. Πανικοβλημένες νόμισαν ότι θα 

καίγονταν ζωντανές κι έσπαζαν τζάμια για να 

πηδήξουν από τον δεύτερο όροφο. Άλλες 

έσπρωχναν την πόρτα για να βγουν έξω. 

Τελικά άνοιξε η πόρτα και, πάνω στον πανικό, 

μερικές ποδοπατήθηκαν. Μία που πήδηξε από 

το παράθυρο έσπασε το πόδι της. Όταν 

βγήκαν έξω αλαφιασμένες άρχισαν να 

αναζητούν μάταια τους άντρες. Ύστερα από 

λίγο ακούστηκε μια φωνή, «Πάνε οι άντρες, 

είναι σκοτωμένοι στο χωράφι του Καπή.»  

Όταν οι γυναίκες αντιλήφθηκαν τι είχε 

γίνει, έτρεξαν πατώντας στα ματωμένα 

χώματα και ψάχνοντας για τους δικούς τους. 
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Πλησίαζε η νύχτα. Εκεί ψηλά στο βουνό, στις 

13 Δεκεμβρίου κάνει πολύ κρύο και παγωνιά. 

Επειδή όλα τα εργαλεία είχαν καεί, ήταν 

αδύνατο να θάψουν τους νεκρούς. 

Φοβούνταν όμως ότι τα πεινασμένα σκυλιά 

και τα άγρια ζώα θα έτρωγαν τα πτώματα. Γι’ 

αυτό άρχισαν να τους καλύπτουν με τις 

ματωμένες κουβέρτες που είχαν πάρει μαζί 

τους τα θύματα, και πάνω στις κουβέρτες 

τοποθετούσαν πέτρες για να προστατεύσουν 

τον κάθε νεκρό τους. Μερικές είχαν νεκρούς 

τον άντρα, τον πατέρα, αδέρφια και παιδιά.  

 

 

 

Τα Μετέπειτα 

Ο Δημήτρης Καλδίρης στο «Δράμα των 

Καλαβρύτων» γράφει για τα μετέπειτα της 

σφαγής:  

« Τα παιδιά πείναγαν και ζητάγανε να φάνε. 

Πού να βρεθεί όμως τροφή για να στηρίξει τα 

πόδια τους που έτρεμαν; Τρία πήγανε στο σπίτι 

τους, είδανε ότι ήταν καμένο και κούρνιασαν στο 

κοτέτσι της αυλής τους, περιμένοντας τη μάνα 

τους που πήγε να βρει τον πατέρα τους στον τόπο 

της εκτέλεσης.  

Εκείνη όταν τον αναγνώρισε, τον τύλιξε σε μια 

κουβέρτα κι έφυγε. Πήρε όμως κι έβαλε στον 

κόρφο της ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί που είχε ο 

άμοιρος πάρει μαζί του, πιστεύοντας ότι θα 

πήγαινε ταξίδι με επιστροφή. Όταν γύρισε η μάνα 

στο σπίτι, πετάχτηκαν από το κοτέτσι τα ορφανά, 

πιάστηκαν από την ποδιά της και κλαίγοντας της 

ζήταγαν να φάνε. Τότε εκείνη, σφίγγοντας την 

καρδιά της, έβγαλε το βαμμένο και ποτισμένο με 

το αίμα του πάτερα τους ψωμί, καθάρισε το αίμα 

και το πρόσφερε μεταλαβιά στα παιδιά της για να 

χορτάσει τη μεγάλη τους πείνα. . . .  

Την επομένη, στο χωράφι του Καπή, από τα 

ξημερώματα είχε αρχίσει πάλι το Αισχύλειο 

σύθρηνο των γυναικών. Ήταν ένα σύθρηνο 

απερίγραπτο, πνιχτό, σκληρό, που ένωνε τα 

δάκρυα σου με τα δάκρυα του ανατριχιαστικού 

χορού των γυναικών. Τα ξεφωνητά, τα μοιρολόγια, 

ο θρήνος, και ο κλαυθμός συνέθεταν μια πονεμένη 

συμφωνία, που μόνον ένας Μπετόβεν μπορούσε 

να συνθέσει.  

Η όμορφη πόλη των Καλαβρύτων ήταν τώρα 

ένας σωρός ερειπίων, που κοίταζε μελαγχολικά 

τους άταφους νεκρούς. Ολόκληρες σειρές από 

μεγάλα σπίτια, που βρίσκονταν άλλοτε στην πόλη, 

δεν υπήρχαν πια. Στη θέση τους υπήρχαν 

καρβουνιασμένα δοκάρια, τοίχοι, γκρεμισμένοι ως 

τα θεμέλια, σωροί από πέτρες, υπόλοιπα 

παραθύρων και πάνω απ’ όλα, μια άσπρη ομίχλη. . 

.  

Με τι κουράγιο ν’ αρχίσουν το θάψιμο των 

νεκρών οι άμοιρες κι ανήμπορες γυναίκες; Πώς να 

τους μεταφέρουν στο Νεκροταφείο; Με τι να 

σκάψουν να τους χώσουν; Σε τούτη τη δύσκολη 

ώρα ο Θεός έστειλε κουράγιο και δύναμη σε όλες. 

Κάθε μια, αφού αναγνώρισε τον δικό της, τον 

τραβούσε πιο πέρα και παρακαλούσε, ζητούσε 

βοήθεια. Οι γέροι που γλίτωσαν έβαζαν πάνω σε 

μια ξύλινη σκάλα τα πτώματα και τα σώριαζαν στο 

Νεκροταφείο. Οι γυναίκες, που είχαν ένα νεκρό, 

τον δίπλωναν σε μια κουβέρτα και τον έσερναν. Η 

μια βοηθούσε την άλλη στο θάψιμο. Ο δρόμος από 

τον τόπο της εκτέλεσης μέχρι το Νεκροταφείο ήταν 

κατακόκκινος από αίμα. Μερικές, από συγκίνηση 

και ψυχολογικό τρακ έπαιρναν όποιον έβρισκαν 

και τον μετέφεραν, νομίζοντας ότι ήταν ο δικός 

τους. Όταν στα μισά του δρόμου συνέρχονταν, 

έσκυβαν επάνω στο πρόσωπο του νεκρού και 

έμεναν άφωνες, όταν έβλεπαν ότι δεν ήταν δικό 

τους αγαπημένο πρόσωπο.  

Υπήρχαν και περιπτώσεις που γυναίκες 

μάζευαν κομμένα πόδια, χέρια, και χυμένα μυαλά 

για να φτιάξουν το σκελετό του αγαπημένου τους 
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προσώπου, που ήταν παραμορφωμένο και 

αγνώριστο...»  

Η ταφή των νεκρών απασχόλησε τις 

γυναίκες για τις επόμενες μέρες. Το πολύ 

κρύο του χειμώνα και η έλλειψη εργαλείων 

και δυνατών χεριών, δυσκόλευε το θάψιμο. 

Πέρασαν 40 μέρες για να θαφτούν οι νεκροί 

και να μην τους φάνε τα σκυλιά. Έπρεπε να 

ταφούν και οι ξένοι που δεν είχαν δικούς τους 

στην πόλη για να τους φροντίσουν. 

Για τους επιζώντες, η κατάσταση ήταν 

τραγική. Δεν υπήρχαν ρούχα να αλλάξουν 

αυτά που ήταν ματωμένα, ούτε τροφή για τα 

πεινασμένα παιδιά τους. Φτυάρια και άλλα 

εργαλεία για να θάψουν τους νεκρούς δεν 

υπήρχαν γιατί είχαν καεί μαζί με τα σπίτια. Οι 

τραυματίες δεν είχαν καμιά ιατρική φροντίδα. 

Οι γυναίκες μάζευαν τσίγκους που δεν είχαν 

καεί για να σκεπάσουν μια γωνιά μέσα στα 

μουτζουρωμένα ντουβάρια και να 

κουρνιάσουν αυτές και τα παιδιά τους. Άλλες 

βρήκαν καταφύγιο σε καλύβια και κοτέτσια.  

Τις πρώτες βοήθειες τις έφεραν εθελοντές 

από τα γύρω χωριά. Έφεραν λίγο ψωμί, γάλα, 

σταφίδα, τυρί, καμιά κουβέρτα, κι ότι άλλο 

είχε απομείνει και σ’ αυτών τα σπίτια, γιατί 

πολλά από τα γύρω χωριά είχαν και αυτά 

καταστραφεί.  

Τρεις μέρες αργότερα, στις 16 

Δεκεμβρίου, έφτασε η πρώτη βοήθεια από 

τον Ερυθρό Σταυρό. Ο μετέπειτα δήμαρχος, 

Τάκης Γεωργακόπουλος, έτυχε να φτάσει από 

την Αθήνα στο Διακοπτό την ημέρα της 

καταστροφής κι έμαθε για την τραγωδία από 

έναν σιδηροδρομικό υπάλληλο. Έφυγε 

αμέσως για την Πάτρα όπου ενέργησε με το 

Νομάρχη για να επιτρέψουν οι Γερμανοί την 

αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Βρήκαν 

κι ένα αυτοκίνητο, έβαλαν επάνω λευκή 

σημαία και, με μερικές εθελόντριες του 

Ερυθρού Σταυρού, έφτασαν στα Καλάβρυτα 

όπου αντίκρισαν το θέαμα της τραγωδίας. 

Οι Γερμανοί εμφανίστηκαν ξανά στην 

περιοχή Καλαβρύτων σε μια άλλη επιδρομή 

ανήμερα τη μεγάλη Παρασκευή του 1944. Οι 

κάτοικοι άφησαν τον Επιτάφιο και πήραν τα 

βουνά. Όταν οι Γερμανοί έφτασαν στα 

Καλάβρυτα, έκαψαν το αυτοκίνητο που 

μετέφερε τα τρόφιμα, έσκαψαν τα ερείπια κι 

άρπαξαν ό,τι είχε απομείνει, ακόμη και ό,τι 

είχε μοιράσει ο Ερυθρός Σταυρός. Πήραν όσα 

ζώα βρήκαν κι ανέβηκαν στα βουνά σε 

αναζήτηση των κατοίκων. Όποιους έβρισκαν 

τους πυροβολούσαν σαν να ήταν θήραμα. 

Αφού έψαξαν τα βουνά για αρκετές μέρες και 

σκότωσαν όσους βρήκαν, έφυγαν πάλι. Τον 

Ιούλιο έκαναν την τελευταία τους επιδρομή, 

με την ίδια αγριότητα που είχαν δείξει 

προηγουμένως. 

Δε χρειάζεται μεγάλη φαντασία να 

σκεφτεί κανείς τις επιπτώσεις του 

Ολοκαυτώματος στις γυναίκες και τα παιδιά 

των Καλαβρύτων που επέζησαν. Ήταν μια 

κοινωνία χωρίς άντρες, χωρίς σπίτια, χωρίς 

ρούχα, χωρίς τρόφιμα. Τα ορεινά Καλάβρυτα 

είχαν μπροστά τους το βαρύ χειμώνα και 

λιγοστές πιθανότητες επιβίωσης. Η δύναμη 

που έδειξαν οι γυναίκες και τα παιδιά ήταν 

υπεράνθρωπη και τα Καλάβρυτα σιγά-σιγά 

επανήλθαν στη ζωή. Πήρε χρόνια πολλά, αλλά 

η πολιτειούλα ζωντάνεψε ξανά. 

Η Τελευταία Εκκαθαριστική Επιχείρηση 

Η τελευταία επιδρομή των Γερμανών 

έγινε τέλη Ιουλίου του 1944 με την 

υποστήριξη ταγματασφαλιτών με σκοπό την 

εξάρθρωση της Αντίστασης στη Βόρεια 

Πελοπόννησο. Το επίκεντρο ήταν τα χωριά 

στα βουνά Χελμός και Ζήρια που χωρίζουν 

την Αχαΐα από την Κορινθία. Η επιχείρηση 

αυτή κατέληξε στην πιο μεγάλη πανωλεθρία 
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των Γερμανών όπου, στη λεγόμενη Μάχη της 

Στυμφαλίας, είχαν εκατοντάδες απώλειες. 

Από αυτούς τους αιχμαλώτους, οι Αντάρτες 

έφεραν 27 στον Άγιο Νικόλαο και τους 

κράτησαν για λίγο φυλακισμένους στην Παλιά 

Εκκλησία, κοντά στην Βρύση (πηγή). Την άλλη 

μέρα, μερικοί νεαροί Αντάρτες (μέλη της 

ΟΠΛΑ) τούς πήραν και τους οδήγησαν 

γυμνούς και δεμένους πάνω στο βουνό. Όταν 

έφτασαν στη ράχη του Μπελενού, οι 

αιχμάλωτοι είδαν ότι πήγαιναν προς το δάσος 

και αρνήθηκαν να προχωρήσουν. Τότε οι 

δεσμοφύλακες έκοψαν γαϊδουράγκαθα και 

τους χτυπούσαν για να προχωρήσουν (όπως 

καυχιόταν ένας δεσμοφύλακας και 

εκτελεστής). 

Τελικά τους πήγαν σ’ ένα ελατόδασο κοντά 

στο οροπέδιο Αράχοβα και τους εκτέλεσαν. 

Γνωρίζοντας τι είχε συμβεί στα Καλάβρυτα, οι 

κάτοικοι του χωριού μας τρομοκρατήθηκαν για 

την καταστροφή που θα πάθαιναν αν 

ανακάλυπταν οι Γερμανοί αυτούς τους 

νεκρούς. Γι’ αυτό μερικοί τσοπάνηδες της 

περιοχής πήγαν στον τόπο που ήταν τα 

πτώματα και προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα 

ίχνη του εγκλήματος, καίγοντας τα πτώματα. 

Ήταν αδύνατο να εξαφανιστούν τελείως τα 

ίχνη, αλλά το κάψιμο σταμάτησε τη δράση των 

όρνιων. Ευτυχώς ακολούθησε μια δυνατή 

βροχή που ξέπλυνε το τοπίο.  

Πράγματι σε λίγες μέρες έφτασαν 

Γερμανοί στο χωριό από διάφορες 

κατευθύνσεις ψάχνοντας για τους 

αιχμαλώτους. Μια ομάδα ήρθε από Αρκαδία 

και εμφανίστηκε στον Παλιόπυργο όπου 

άρχισε να πυροβολεί όποιον έβλεπε να 

δουλεύει σε χωράφια στον Κάμπο. Μεταξύ 

των θυμάτων ήταν και ο Παναγιώτης Ν. 

Δημόπουλος (Βίγλας) από τον Άγιο Νικόλαο. 

Αυτός εργαζόταν στο χωράφι του κοντά στου 

«Θανάση τη Λάκα» (στο τότε κτήμα του 

«Κολοβούτση» και αργότερα του «Φαλιάνη»). 

Αυτή η ίδια ομάδα σκότωσε και δυο 

Τουρλαδαίους, τον Γεώργιο Γαλάνη επί 

τόπου, και τον Αθανάσιο Γκολφινόπουλο που 

συνελήφθηκε και εκτελέστηκε αργότερα 

στους Μύλους όταν προσπάθησε να 

δραπετεύσει. Οι νεκροί έμειναν άταφοι εκεί 

που έπεσαν μέχρι να φύγουν οι Γερμανοί. Ο 

πατέρας μου δούλευε κι αυτός στο χωράφι 

του στα «Κορακέικα», κοντά στο 

«Εικονοστάσι». Όταν άκουσε τον πρώτο 

πυροβολισμό, έπεσε μέσα σ’ ένα αυλάκι με 

νερό και γλίτωσε.   

Όταν οι Γερμανοί έφθασαν στο χωριό 

βρήκαν μόνο κάποιους γέρους και τον 

Ασημάκη Γ. Ντούπα, ο οποίος είχε γεννηθεί 

διανοητικά καθυστερημένος. Οι Γερμανοί 

πήραν τον Ασημάκη μαζί τους να τον 

χρησιμοποιήσουν σαν πειραματόζωο. Στο 

σπίτι τού μελισσοκόμου Νίκου Xρυσ. Γουρνιά 

(Θεοτόκη) βρήκαν αποθηκευμένο μέλι. 

Επειδή φοβούνταν μήπως το μέλι ήταν 

δηλητηριασμένο, έδωσαν πρώτα να φάει ο 

Ασημάκης. Αφού είδαν ότι δεν έπαθε τίποτα, 

τότε αυτοί έφαγαν όσο μέλι μπόρεσαν και 

πήραν το υπόλοιπο μαζί τους. Ο Ασημάκης 

αργότερα έλεγε, «Οι Γερμανοί είναι καλά 

παιδιά. Μου δώκανε να φάω και μέλι.» 

Μια άλλη ομάδα Γερμανών από την 

Κορινθία, κατέβηκε από το Χελμό στο 

Πλανητέρου και συνέχισε από τους Μύλους 

προς το χωριό. Ήταν μαζί και Έλληνες, 

ντυμένοι με γερμανικές στολές, που γνώριζαν 

την περιοχή. Αυτοί άρχισαν να ανεβαίνουν 

στα βουνά πάνω από τον Άγιο Νικόλαο. Η 

περιοχή γέμισε Γερμανούς και τα βουνά δεν 

ήταν πλέον ασφαλή. Τότε σκότωσαν πάνω 

στο βουνό «Ξερόβρυση» τον νεαρό τσοπάνο 

από τον Άγιο Νικόλαο, Αθανάσιο Δ. Γκίκα.  
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Εγώ θυμάμαι να είμαστε πάνω στο 

«Ημεροχώραφο» λίγο πριν νυχτώσει και 

βλέπαμε φλόγες και καπνούς στο Παγκράτι, 

όπου οι Γερμανοί έκαιγαν σπίτια και 

θημωνιές στ’ αλώνια. Κάτω στον Άγιο 

Νικόλαο βλέπαμε να κινούνται Γερμανοί. Την 

επομένη, οι Γερμανοί ανέβαιναν προς το 

βουνό «Μπελενό», γι’ αυτό εμείς περάσαμε 

στο «Παλιοχώρι», πήραμε μια ρεματιά και 

κατεβήκαμε προσεκτικά κάτω προς το 

«Χριστό». Πολλοί άντρες από το χωριό 

κατέβηκαν και κρύφτηκαν σε μια σπηλιά στο 

φαράγγι κάτω από την Τουρλάδα.  

Ο αδερφός μου Αντρέας μαζί με τον 

Θεόδωρο Αθ. Δημόπουλο, ανιψιό της 

Αρχόντως και αργότερα γιατρό που 

μετανάστευσε στην Αμερική, πήγαν πιο κάτω 

και κρύφτηκαν στο δρύινο δάσος «Δέντρα» 

απ’ όπου έβλεπαν τους Γερμανούς να 

ανεβοκατεβαίνουν στο δρόμο για Μαζέικα με 

ζώα φορτωμένα από το πλιάτσικο. Τους 

άκουγαν να μιλάνε και να βλαστημάνε 

Ελληνικά. Είχαν περάσει τρεις μέρες και τα 

παιδιά πείναγαν πολύ, γι’ αυτό αποφάσισαν 

να ανεβούν στο Τουρλαδέικο Ρέμα όπου 

βρήκαν και άλλους κρυμμένους χωριανούς 

που προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να 

προμηθευτούν τρόφιμα. Από εκεί είδαν ένα 

φούρνο να καπνίζει στην κοντινή Τουρλάδα 

και σκέφτονταν το φρέσκο ψωμί που θα 

έβγαινε από το φούρνο. Τότε ο νεαρός Νίκος 

Καραχάλιος πήγε προσεκτικά στο φούρνο, τον 

άνοιξε και πήρε μερικά μισοψημένα καρβέλια 

και τα έφερε στους πεινασμένους χωριανούς.  

Οι Γερμανοί πληροφορήθηκαν ότι η 

εκτέλεση των στρατιωτών τους έγινε στην 

«Αράχοβα» και ζητούσαν επίμονα οδηγίες για 

να βρουν τους νεκρούς. Πήγαν στο οροπέδιο 

της Αράχοβας και έψαχναν, αλλά δεν 

έβρισκαν το ακριβές σημείο, γι’ αυτό 

ανέκριναν κάποιο ντόπιο τσοπάνο που 

βρήκαν για να μάθουν*. Ευτυχώς αυτός είχε 

την έμπνευση να τους πει ότι δεν είναι αυτή η 

Αράχοβα που ψάχνουν αλλά η άλλη που είναι 

στην Αιγιαλεία, όπου πράγματι υπάρχει ένα 

χωριό με αυτήν την ονομασία. Έτσι 

παραπλανήθηκαν οι Γερμανοί και γλίτωσε το 

χωριό μας από τη βέβαιη καταστροφή. 

Έλεγαν τότε ότι οι γερμανοντυμένοι Έλληνες 

που συνόδευαν τους Γερμανούς ήταν κάποιοι 

χωριανοί μας που είχαν φύγει χρόνια πριν για 

τη Χωροφυλακή και συνεργάζονταν με τους 

Γερμανούς. Πιθανόν να συνέβαλαν και αυτοί 

στη σωτηρία του χωριού μας.  

Αυτή ήταν η τελευταία γερμανική 

επιδρομή. Η γερμανική Κατοχή στην περιοχή 

μας διήρκεσε περίπου ένα χρόνο, αλλά για 

τους κατοίκους φάνηκε ότι ήταν ένας αιώνας.  

 Όταν έφυγαν, πλησίαζε η μεγάλη γιορτή 

της Παναγίας και οι κάτοικοι είπαν ότι η 

Παναγία προστάτευσε τον Άγιο Νικόλαο από 

την καταστροφή.  

Ένα χρόνο μετά την εκτέλεση των 

Γερμανών αιχμαλώτων στην «Αράχοβα», ο 

νεαρός αρχηγός της ομάδας εκτέλεσης έκοβε 

κάποιο δέντρο στην περιοχή που είχαν 

σκοτώσει τους Γερμανούς αιχμαλώτους. Το 

δέντρο έπεσε, χτύπησε σε άλλο δέντρο, 

κλότσησε προς τα πίσω και κάρφωσε τον 

νεαρό σε ένα άλλο δέντρο. Όταν τον βρήκαν 

άλλοι τσοπάνηδες, τον έφεραν στο χωριό για 

ταφή στο νεκροταφείο. Ήμουν κι εγώ στην 

κηδεία του που έγινε ανήμερα της Παναγίας 

και θυμάμαι τη μητέρα του που 

μοιρολογούσε και φώναζε, «Γιώργη μου, σε 

φάγανε οι Γερμανοί». 

Η τοποθεσία μέσα στο δάσος είναι τώρα 

γνωστή ως «Εκεί που Σκότωσαν τους 

Γερμανούς». Δυστυχώς όμως, στα τόσα 

                                                 
*
  Από αυτές τις ανακρίσεις είναι η φωτογραφία 

στην τελευταία σελίδα. 
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εγκλήματα εκείνης της εποχής, το 

κακούργημα με τους 27 φόνους αιχμαλώτων 

αγνοήθηκε και δεν είναι γνωστό πέρα από τα 

όρια του χωριού μας, ούτε αναφέρεται σε 

άλλες πηγές.  

 

Η αποχώρηση των Γερμανών 

Η διαταγή για εκκένωση της Ελλάδας από 

τους Γερμανούς δόθηκε στις 23 Αυγούστου 

1944. Η συνολική ισχύς των Γερμανικών και 

Βουλγαρικών δυνάμεων στην Ελλάδα ήταν:  
Πεζικό Γερμανών: 250.000 
Βούλγαροι: 54.000 
Ναυτικό: 28.000 
1 αντιαεροπορική μεραρχία 
2 μεταγωγικές μονάδες αεροπορίας 
Περίπου 1.000 άμαχοι  

Περίπου 23.000 Γερμανοί έμειναν 
εγκλωβισμένοι στα νησιά και παραδόθηκαν 
στους συμμάχους. Εγκλωβισμένοι στα νησιά 
ήταν και  10.000 Ιταλοί. (Μάγερ, σελ. 587).  
 

Στρατιωτικές Απώλειες  

Οι στρατιωτικές απώλειες στην Πελοπόννησο 

κατά τη διάρκεια των 10 μηνών της 

Γερμανικής Κατοχής, μεταξύ  Σεπτέμβριο 1943 

και Ιούνιο 1944, ήταν (Μάγερ, σελ. 589):  

 Γερμανοί: 604 νεκροί, 497 

τραυματίες, 447 αγνοούμενοι.  

 Στρατιώτες του ΕΛΑΣ: νεκροί 2046, 
τραυματίες 700,  αιχμάλωτοι: περίπου 
5000 

Οι Γερμανοί Συντελεστές του Δράματος  

Δυστυχώς κανένας από τους Γερμανούς 

υπαίτιους δεν καταδικάστηκε από ελληνικό ή 

γερμανικό δικαστήριο για το Ολοκαύτωμα και 

τις άλλες φρικαλεότητες που διέπραξαν στα 

Καλάβρυτα. Ο κυριότερος λόγος ήταν η 

σύγχυση με τα ονόματα των υπαίτιων. Οι 

Καλαβρυτινοί κατηγορούσαν εσφαλμένα ως 

κύριο ένοχο τον άνθρωπο με το όνομα 

«Τέννερ», στο οποίο φαίνεται να είχαν 

συγχωνεύσει τον Έμπερσμπεργκερ, τον 

Ακαμπούμπερ και τον Ντένερτ. Το σφάλμα 

αυτό έγινε αντιληπτό το 2003 όταν 

δημοσιεύτηκε το βιβλίο του Μάγερ στην 

Ελληνική. Μέχρι τότε είχαν πεθάνει όλοι οι 

υπαίτιοι. Το 1968 έγιναν ανακρίσεις από 

δικαστήριο του Μονάχου και κατηγορήθηκαν 

20 άτομα που θεωρήθηκαν υπεύθυνα. Το 

δικαστήριο της Δυτικής Γερμανίας, 

συμφώνησε με τους Ναζί, κι έκρινε ότι, «κατά 

την τότε νομοθεσία, δεν ήταν παράνομη η 

θανάτωση αμάχων και ομήρων...» και ότι «η 

ανδροληψία δεν αντίκειται στο Διεθνές 

Δίκαιο. Δεν μνημονεύεται στο Δίκαιο της 

Χάγης και δεν απαγορεύεται από αυτό.»  

Οι κυριότεροι από τους συντελεστές του 

δράματος ήταν οι εξής:   

Βίλχεμ Σπάιντελ (Wilhelm Speidel) Τότε 

στρατιωτικός διοικητής Ελλάδας, αλλά δεν 

ήταν άμεσος αυτουργός. Καταδικάστηκε το 

1948 από αμερικανικό δικαστήριο της 

Νυρεμβέργης σε 20 χρόνια φυλάκιση και 

αποφυλακίστηκε το 1951.  

Καρλ φον Λε Σουίρ (Karl Le Suir): Διοικητής 

της 117ης Μεραρχίας Jager, υπεύθυνος για την 

εξουσία στην Πελοπόννησο.  Αυτός έδωσε τη 

διαταγή για την Επιχείρηση Καλάβρυτα με 

όλες τις λεπτομέρειες για αντίποινα και 

παρακολούθησε από κοντά την εφαρμογή 

της. Πήγε αεροπορικώς στα Καλάβρυτα και 

στα Μαζέικα όταν η επιχείρηση ήταν σε 

εξέλιξη. Πέθανε αιχμάλωτος στη Ρωσία.  

Χέλμουτ Φέλμυ (Hellmuth Felmy): Τότε ήταν 

διοικητής του Σώματος Στρατού της 

περιφέρειας Αττικής και Πελοποννήσου. Ο Λε 

Σουίρ τυπικά ήταν υπό τον Φέλμυ αλλά 

μεταξύ τους διαφωνούσαν ως προς την 

χρησιμότητα των αντιποίνων. Ο Λε Σουίρ 

υποστήριζε ότι έπρεπε να εφαρμοστεί πιστά η 
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οδηγία του Κάιτελ-Χίτλερ.  Ο Φέλμυ 

υποστήριζε ότι τα σκληρά αντίποινα δεν 

ωφελούσαν στην ειρήνευση της περιοχής και 

γι’ αυτό οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν ψυχρές. 

Την περίοδο εκείνη ο Φέλμυ ήταν με άδεια 

χωρίς να έχει καμία ευθύνη για τα αντίποινα 

της «Επιχείρησης Καλάβρυτα». 

Καταδικάστηκε όμως το 1948 σε 12 χρόνια 

φυλακή από αμερικανικό στρατοδικείο για 

άλλα εγκλήματα στην Ελλάδα. Αμνηστεύθηκε 

το 1951.  

Γιούλιους Βέλφινγκερ (Julius Wölfinger): 

Αντισυνταγματάρχης, διοικητής Συντάγματος 

Πεζικού με έδρα την Πάτρα. Έμεινε περίπου 

ένα χρόνο στην Ελλάδα και μετατέθηκε στο 

Ρωσικό μέτωπο. Λόγω αυτοκινητιστικού 

ατυχήματος δεν έλαβε μέρος στα αντίποινα 

γι’ αυτό αθωώθηκε και ξαναγύρισε στην 

ενεργό υπηρεσία.  

Χανς Έμπερσμπέργκερ(Hans Ebersberger): 

Ήταν ο ταγματάρχης που ανέλαβε τη διοίκηση 

στην Επιχείρηση Καλάβρυτα όταν ο 

Βέλφινγκερ τραυματίστηκε. Αυτός ήταν ο επί 

τόπου διοικητής στα Καλάβρυτα και 

υποστηρικτής της πιστής εφαρμογής 

αντιποίνων. Ο Βέλφινγκερ τον κατηγόρησε για 

«υπερβολικό ζήλο, χωρίς να ελέγχει ο ίδιος τις 

εντολές των ανωτέρων του».» Σκοτώθηκε 

αργότερα στο Ρωσικό μέτωπο.  

Κόνραντ Ντένερτ (Konrad Döhnert) (1914-

1979): Εσφαλμένα ήταν γνωστός στα 

Καλάβρυτα ως «o Πυράρχης Τέννερ», αλλά το 

πραγματικό του όνομα ήταν KONRAD 

DOHNERT. Γνώριζε την ελληνική γλώσσα γι’ 

αυτό έκανε χρέη διερμηνέα και 

πρωταγωνιστούσε σε ανακρίσεις. Επειδή 

βιαιοπραγούσε στα θύματα κατά τις 

ανακρίσεις, έγινε ο πιο γνωστός Γερμανός 

στους Καλαβρυτινούς. Κατηγορήθηκε ότι ήταν 

ο εκτελεστής αλλά ο πραγματικός εκτελεστής-

πυράρχης ήταν ο υπολοχαγός των Ες-Ες 

Βίλιμπαλντ Ακαμπούμπερ, όπως αποκάλυψε 

ο ιστορικός Χέρμαν Μάγερ ο οποίος 

εξερεύνησε τα γερμανικά αρχεία. Μετά την 

Ελλάδα ο Ντένερτ μετατέθηκε στο Ανατολικό 

Μέτωπο, επέζησε, αλλά δυστυχώς τα ίχνη 

χάθηκαν στην Ανατολική Γερμανία και δεν 

δικάστηκε ποτέ.  

Βίλιμπαλντ Ακαμπούμπερ (Willibald Akamph-

uber) (1905-1972). Υπολοχαγός των Ες-Ες με 

καταγωγή από τη Βιέννη, και κατά τον 

ιστορικό Μάγερ, ο πραγματικός εκτελεστής 

των Καλαβρυτινών. Ο Μάγερ υποστηρίζει ότι 

ο κανονικός γερμανικός στρατός σπάνια 

εκτελούσε ομήρους γι’ αυτό η γερμανική 

διοίκηση είχε ειδικές ομάδες των Ες-Ες για 

τέτοιες εκτελέσεις. Η έρευνα του Μάγερ 

αποκάλυψε ότι πυράρχης ήταν ο 

Ακαμπούμπερ ο οποίος ήταν φανατικός Ναζί 

και διοικητής της μονάδας «Πειθαρχίας» της 

117ης Μεραρχίας Jager με ευθύνη να εκτελεί 

ομήρους. Ήταν γνωστός στο Γερμανικό Στρατό 

ως «Αλ Καπόνε». Μετά τον πόλεμο 

επέστρεψε στην Αυστρία όπου έκανε 

«λούφα» και δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Υπάρχει 

μια φωτογραφία του 1959 όπου φαίνεται να 

γιορτάζει σε ένα κέντρο με άλλους φίλους του 

Ες-Ες. Λόγω της σύγχυσης με τον «Τέννερ» 

(Ντένερτ), δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τα 

εγκλήματά του στην Ελλάδα αλλά 

καταδικάστηκε για άλλες ποινικές πράξεις 

που είχε κάνει στην Αυστρία και φυλακίστηκε 

για λίγα χρόνια.  

Οι Απλοί Στρατιώτες: Όταν ύστερα από πολλά 

χρόνια, ένας Γερμανός στρατιώτης που είχε 

λάβει μέρος στις επιχειρήσεις των 

Καλαβρύτων ρωτήθηκε «Πώς νιώθατε τότε 

που κάνατε ένα τέτοιο φρικιαστικό όργιο 

εγκλήματος;» απάντησε: «Εγώ τότε ήμουνα 

είκοσι χρονών. Πίστευα πως σκοτώνοντας 

τους άλλους, δε θα σκοτωνόμουνα εγώ. Όλοι 
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μας νομίζαμε ότι με τέτοιες ενέργειες θα 

κρατιόμαστε στην Ελλάδα ζωντανοί. Είχαμε 

διαταγές να φανούμε σκληροί και να 

καταπνίξουμε κάθε αντίσταση, για να 

κερδίσουμε τον πόλεμο. Τώρα που μεγάλωσα 

βλέπω πως διαπράξαμε ένα μεγάλο έγκλημα. 

Το αποδοκιμάζω και δε θέλω να το θυμάμαι. 

Ήτανε πράγματι ένα μεγάλο ανεπανόρθωτο 

λάθος. Ζητώ συγνώμη απ’ όλους τους Έλληνες 

για ό,τι έκανα ως στρατιώτης κάτω από 

διαταγές και αναθεματίζω τη μοίρα μου που 

μ’ έστειλε σ’ αυτά τα μέρη. Τώρα θαυμάζω 

τους Έλληνες και τους τιμάω, γιατί είναι 

πράγματι ένδοξη και περήφανη φυλή.» 
 (Καλδίρης, Δημ., Έγκλημα Χωρίς Τιμωρία, 
σελ. 110)  
 

Μερικοί Μύθοι 

 Αριθμός εκτελεσθέντων στα Καλάβρυτα 

Για πολλά χρόνια είχαν κυκλοφορήσει 

διάφοροι αριθμοί, από 500 άνδρες μέχρι 

1500, αλλά κυρίως ο αριθμός 1300. Μερικές 

πήγες αυθαίρετα υποστήριζαν ότι στις 

13.12.43, ώρα 13.00 υπήρξαν 13 επιζήσαντες 

γι’ αυτό πρέπει να εκτελέστηκαν 1300, κλπ. 

Αυτός ο αριθμός υποστηρίχτηκε και στην 

καταγγελία κατά του Φέλμυ, αλλά οι 

δικηγόροι του τον κατέρριψαν με στοιχεία, 

όπως την απογραφή του 1940 όπου είχαν 

καταμετρηθεί 1.233 άνδρες στα Καλάβρυτα. 

Αν αφαιρεθούν τα 50 μέλη του ΕΛΑΣ που 

έλειπαν και αυτοί που είχαν εγκαταλείψει την 

πόλη, ο ανδρικός πληθυσμός ήταν πολύ 

μικρότερος από 1300.  

Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο και 

λεπτομερή ανάλυση, και χρησιμοποιώντας τις 

πιο σοβαρές πηγές, ο Μάγερ και άλλοι 

σοβαροί αναλυτές έβγαλαν το συμπέρασμα 

ότι ο αριθμός νεκρών στα Καλάβρυτα μεταξύ 

10 και 13 και 14 Δεκεμβρίου είναι κάτω από 

500, και για την ακρίβεια 487 Έλληνες, μαζί με 

τους 18 εργάτες από την Εύβοια που 

εργάζονταν στο λιγνιτωρυχείο. (Μάγερ, σελ. 

446)  

 Το Τραγούδι «Lilli Marleen” 

Μερικοί είπαν ότι οι Γερμανοί έφυγαν 

από τον τόπο της εκτέλεσης τραγουδώντας 

κάποιο τραγούδι. Εκείνη την εποχή, το πιο 

γνωστό τραγούδι στην Ευρώπη ήταν το “Λιλί 

Μαρλίν”. Κάποιος συγγραφέας πρότεινε ότι 

ήταν το επίσης διάσημο εγγλέζικο τραγούδι 

“Heidi Heido”. Ο Μάγερ εξέτασε πολλούς 

Γερμανούς στρατιώτες ο οποίοι είπαν ότι 

τραγουδούσαν μόνον σε παρελάσεις και ποτέ 

σε επιχειρήσεις, και ποτέ το Λιλί Μαρλίν, το 

οποίο δεν είναι κατάλληλο για στρατιωτικό 

βηματισμό.(Μάγερ, σελ. 457) 

 Το Ολοκαύτωμα ήταν προ-αποφασισμέ-
νο. Τους Γερμανούς δεν τους ενδιέφερε η 
τύχη των αιχμαλώτων διότι ήταν Αλσατοί! 

 Από τους αιχμαλώτους, οι Αλσατοί ήταν 

μόνον επτά και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι 

τους Γερμανούς δεν τους ενδιέφεραν οι 

αιχμάλωτοι. Αυτός ο μύθος έχει και τον 

δίδυμο μύθο ότι οι Γερμανοί θα έκαναν το 

Ολοκαύτωμα ακόμη και αν μην 

δολοφονούνταν οι αιχμάλωτοι από τον ΕΛΑΣ. 

Αυτή η θεωρία προωθείται από φανατικούς 

αριστερούς που θέλουν να απαλείψουν την 

ευθύνη τους για το Ολοκαύτωμα.  

 Ο μύθος του “καλού Αυστριακού 

στρατιώτη”. Υποτίθεται ένας καλός 

Αυστριακός στρατιώτης άνοιξε την πόρτα του 

σχολείου για να βγουν τα γυναικόπαιδα από 

το φλεγόμενο σχολείο. Επί πλέον, λέγεται ότι 

αυτός τιμωρήθηκε από τους Γερμανούς για 

την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι 

Γερμανοί ποτέ δεν σκόπευαν να κάψουν τις 

γυναίκες. Αυτός ο μύθος δείχνει ότι οι 

Αυστριακοί είναι καλοί αλλά οι Γερμανοί είναι 

απάνθρωποι. Στην πραγματικότητα, οι 

περισσότεροι στρατιώτες της Μεραρχίας στην 
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Πελοπόννησο ήταν Αυστριακοί, καθώς ήταν 

και ο ΕΣ-ΕΣ εκτελεστής Ακαμπούμπερ, αλλά 

και ο ίδιος ο Χίτλερ. Ο δε διοικητής της 

Μεραρχίας Λε Σουίρ, επέμενε ότι όλοι όσοι 

υπηρετούν στην Μεραρχία του είναι 

Γερμανοί, χωρίς διακρίσεις. (Μάγερ, σελ. 460) 

 Υπάρχει και παραλλαγή του μύθου 

του καλού στρατιώτη που 

πρωτοδημοσιεύτηκε σε γερμανική 

εφημερίδα. Αυτός ο μύθος λέει ότι ήταν 

προσχεδιασμένο να κάψουν και το σχολείο 

μαζί με τις γυναίκες αλλά ένας νεαρός 

στρατιώτης άνοιξε βίαια την πίσω πόρτα και 

έσωσε τα γυναικόπαιδα. Για την πράξη του, 

αυτός ο στρατιώτης εκτελέστηκε την επόμενη 

μέρα με απόφαση στρατοδικείου. Σε ένδειξη 

ευγνωμοσύνης, οι Καλαβρυτινοί του έστησαν 

και μνημείο στα Καλάβρυτα! Η αλήθεια όμως 

είναι ότι σε κανένα αρχείο δεν φαίνεται ότι 

θα αφήνονταν «να πεθάνουν στις φλόγες» τα 

γυναικόπαιδα, αλλά δεν υπάρχει και κανένα 

μνημείο στα Καλάβρυτα για τον «καλό 

στρατιώτη», και κανένας στρατιώτης δεν 

εκτελέστηκε την άλλη μέρα γιατί οι Γερμανοί 

είχαν αποχωρήσει.  Εντούτοις όμως, 

υπάρχουν ξενόγλωσσοι ταξιδιωτικοί οδηγοί 

σχετικά με την Ελλάδα που χρησιμοποιούν 

αυτό το μύθο και άλλα ψεύδη για εμπορική 

εκμετάλλευση.(Μάγερ, σελ. 460)  

  Ο μύθος «Τέννερ». Όσα λέγονται ότι 

έκανε ο Ντόνερτ-Τέννερ στην εκτέλεση είναι 

αβάσιμα γιατί όπως είδαμε πιο πάνω ο 

ηθικός αυτουργός που έδωσε την εντολή ήταν 

ο Λε Σουίρ, ο επί τόπου διοικητής ήταν ο 

Έμπερσμπέργκερ, και εκτελεστής των ανδρών 

ήταν ο Ακαμπούμπερ. Ο Ντένερτ ήταν απλός 

δεκανέας και δεν μπορούσε να κάνει όλα 

αυτά  που του προσάπτουν. Κυκλοφορεί και 

μια φωτογραφία του «Τέννερ» να κάθεται 

μαζί με άλλους στρατιώτες μπροστά στα 

φλεγόμενα Καλάβρυτα (είναι στο αρχείο 

Κανελλόπουλου). Η φωτογραφία όμως είναι 

φωτομοντάζ άλλης φωτογραφίας, από άλλη 

περιοχή και από άλλα στρατιωτικά τμήματα, 

με θερινές στολές (κάτι απίθανο μέσα 

Δεκέμβρη στα Καλάβρυτα), και με στολές που 

δεν ανήκουν στη 117 Μεραρχία που ήταν τότε 

στην Πελοπόννησο.  

Οι μύθοι δυσκόλεψαν τις καταγγελίες 

κατά των εγκληματιών. Το συμπέρασμα είναι 

ότι η αλήθεια είναι πάντοτε πιο 

αποτελεσματική, όπως πολύ σοφά λέει και το 

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (η’ 32): «...και 

γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια 

ελευθερώσει υμάς.» 

 

Η Διχόνοια που Οδήγησε στον Εμφύλιο 

Ένα από τα δεινά που μας έφεραν οι 

τελευταίοι μήνες της Κατοχής ήταν η 

διχόνοια, η οποία εντάθηκε, αμαύρωσε τον 

έντιμο και δοξασμένο αγώνα για τη λευτεριά 

και τελικά κατέληξε σε εμφύλιο. Αυτό είναι 

ένα από τα φαινόμενα που εμφανίζονται στην 

ελληνική ιστορία όταν η χώρα περνάει μεγάλη 

κρίση, όπως έγινε και στην Ελληνική 

Επανάσταση κατά των Τούρκων.  

Συνήθως η διχόνοια τρέφεται από 

προσωπικά συμφέροντα ανθρώπων που 

φιλοδοξούν να γίνουν αρχηγοί, να 

πλουτίσουν και να κυριαρχήσουν πάνω από 

άλλους. Επίσης υπήρχε (και ακόμη υπάρχει 

όπως δείχνουν τα πρόσφατα γεγονότα με την 

πόλωση των άκρων) μεγάλη έλλειψη 

διάθεσης για συνεργασία και ανοχή μεταξύ 

αυτών που έχουν διαφορετική αντίληψη, και 

έλλειψη διάθεσης για διαπραγμάτευση με 

σκοπό τον συμβιβασμό μεταξύ αντιπάλων. 

Διακεκριμένοι άνθρωποι που πρόσφεραν 

πολλά στην κοινωνία, με προσωπικές θυσίες, 

για την ελευθερία και την εθνική 

ανεξαρτησία, σκοτώθηκαν, φυλακίστηκαν ή 
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εξορίστηκαν από συμπατριώτες τους για 

προσωπικές μικροδιαφορές ή για 

ιδεολογικούς λόγους. Παραδείγματα στην 

πρόσφατη ιστορία μας είναι: ο διωγμός και 

φυλάκιση του ήρωα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 

η δολοφονία του ήρωα Οδυσσέα 

Ανδρούτσου, η δολοφονία του πρώτου 

κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας, Ιωάννη 

Καποδίστρια, και η απόρριψη, ο 

αναθεματισμός και οι απόπειρες δολοφονίας 

του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1920.  

 Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι 

βοήθησαν ακόμη και τον εχθρό για να 

εκδικηθούν συμπατριώτες τους. Έχουν 

καταγραφεί αναρίθμητες περιπτώσεις στην 

ιστορία μας οι οποίες τελικά έβλαψαν όλη την 

κοινωνία, ακόμη και τους υπαίτιους που 

νόμιζαν ότι κάτι θα κέρδιζαν από αυτές τις 

πράξεις.   

Στην Κατοχή έγιναν πολλά έκτροπα με 

καταδόσεις πατριωτών στους Γερμανούς. 

Έκτροπα έγιναν και από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, που 

κατέληξαν σε άδικα βασανιστήρια, ακόμη κι 

εκτελέσεις. Η επιμονή για την μονοπώληση 

της Αντίστασης από το ΕΑΜ-ΚΚΕ 

αδρανοποίησε, ακόμη και εξόντωσε, πολλούς 

πατριώτες που δεν μπορούσαν να αντέξουν 

την σοβιετικού τύπου αυταρχικότητα και 

«ιερή γνώμη» που έφθανε από άνωθεν. Ζημιά 

έκανε και η επιμονή αυτών που πίστευαν ότι 

μόνον το βασιλικό καθεστώς θα έφερνε τη 

λύση σε όλα τα δεινά μας. Χειρότερο απ’ όλα 

ήταν ότι τα άκρα δεν εύρισκαν τίποτα κοινό 

εκτός από την εξόντωση του αντίπαλου. 

Άνθρωποι, όπως ο Δημήτριος Μίχος * , 

παραμερίστηκαν. Αργότερα, ακόμη κι ο Άρης 

                                                 
*
 Τον Μίχο τον σχόλασαν από στρατιωτικό ηγέτη 

και το «προβίβασαν» σε υπουργό αεροπορίας το 
1944 όταν η Ελλάδα δεν είχε κανένα αεροπλάνο.  

Βελουχιώτης εκδιώχθηκε και εξοντώθηκε με 

εντολή του ΚΚΕ. (Μάγερ σελ. 546) 

Αυτή η κατάσταση τελικά κατέληξε στον 

αιματηρό Εμφύλιο, ο οποίος καθυστέρησε 

την ειρήνευση του τόπου για πολλά χρόνια. 

Κόστισε πολλές ζωές κι έφερε την εξαθλίωση 

και τη φτώχεια σε πολλούς τομείς της 

κοινωνίας μας (οικονομία με υπερβολικό 

χρέος, ενδημική ανεργία και αύξηση της 

διαφθοράς, υπερβολική μετανάστευση, 

ευάλωτη εξωτερική πολιτική, αδύνατη 

παιδεία, φτωχό ή ανύπαρκτο σύστημα υγείας, 

υποανάπτυκτες υποδομές, κοινωνική αδικία, 

ελλιπή δικαιοσύνη, και καταστροφή του 

περιβάλλοντος.) Όλα αυτά επηρέασαν τη ζωή 

πολλών μετέπειτα γενεών. 
 

Βοήθησε ή Έβλαψε η Αντίσταση και Ποιο 
το Τίμημα 

Μερικοί υποστηρίζουν ότι η αντίσταση 

κατά της εισβολής των δυνάμεων του Άξονα 

στην Ελλάδα καθυστέρησε την επίθεση της 

Γερμανίας κατά της Σοβιετικής Ένωσης για 

ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα ώστε οι 

Γερμανοί να μην προλάβουν να πάρουν τις 

μεγάλες πόλεις Μόσχα και Λένινγκραντ και 

άλλα στρατηγικά σημεία της Σοβιετικής 

Ένωσης, προτού αρχίσει ο ρωσικός χειμώνας. 

Ο ίδιος ο Χίτλερ, λίγο πριν πεθάνει, σύμφωνα 

με τη φίλη και κινηματογραφιστή του, 

ισχυρίστηκε ότι η καθυστέρηση να βοηθήσει 

τον Μουσολίνι στη μάχη κατά της Ελλάδας 

ήταν η κυριότερη αιτία της ήττας 

του.(Riefenstahl) σελ. 295.  

Όμως οι περισσότεροι ιστορικοί 

διαφωνούν με τον Χίτλερ και θεωρούν την 

άποψη ότι ο πόλεμος χάθηκε λόγω της 

καθυστέρησης με τις επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα ως δικαιολογία του Χίτλερ για να 

επιρρίψει ευθύνες σε άλλους αντί να 
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παραδεχτεί ο ίδιος τα σφάλματά του 

(Hillgruber, σελ. 506).   

Στην αρχή του πολέμου κατά του Άξονα, ο 

Ελληνικός Λαός συσπειρώθηκε και 

αισθάνθηκε περήφανος για την προσφορά 

του. Αργότερα, η Ελληνική Αντίσταση 

βοήθησε τους Συμμάχους με την καταστροφή 

της Γέφυρας στο Γοργοπόταμο που έκοψε τον 

ομφάλιο λώρο στις γερμανικές δυνάμεις της 

Αφρικής, αλλά βοήθησε κυρίως με την 

απασχόληση ισχυρών γερμανικών δυνάμεων 

στην Ελλάδα (πριν το 1943, οι ιταλικές, 

γερμανικές και βουλγαρικές δυνάμεις ήταν 

κοντά 300.000, οι οποίες ουδέποτε 

κατάφεραν να επιβληθούν και να 

προστατεύσουν τις επικοινωνίες τους). Μετά 

την πτώση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο 1943, οι 

Γερμανοί αναγκάστηκαν να αναπληρώσουν 

τους Ιταλούς, αποσύροντας 180.000 στρατό 

από άλλα μέτωπα. Συνολικά οι δυνάμεις του 

Άξονα άφησαν πίσω τους 22.000 νεκρούς *.  

Δυστυχώς το τίμημα για την Ελλάδα ήταν 

πολύ μεγάλο. Υπολογίζεται ότι οι νεκροί ήταν 

500 χιλιάδες, συμπεριλαμβάνοντας και τις 

260 χιλιάδες θύματα στην Αθήνα που 

πέθαναν από πείνα. Δηλαδή χάθηκε περίπου 

το 7% του πληθυσμού, που ήταν 7.300.000 

στην αρχή του πόλεμου (Eudes).  Λίγο μετά 

την απελευθέρωση από τους Γερμανούς 

άρχισε ο Εμφύλιος με τα «Δεκεμβριανά» 

όπου σκοτώθηκαν σε ένα μήνα περίπου 

17.000 Έλληνες, ενώ με στον πόλεμο του 1940 

είχαν σκοτωθεί περίπου 15.000 † . Σε 

ανθρώπινες ζωές η Ελλάδα πλήρωσε πολύ 

ακριβά. Μόνο στην Κατοχή οι θάνατοι ήταν 

500.00, ή περίπου 7% του συνολικού 

πληθυσμού που ήταν 7,3 εκατομμύρια. Αυτό 

                                                 
*
 Eudes, σελ. 227 

†
 www.wikiwand.com/el/Δεκεμβριανά 

περιλαμβάνει και 260.00 θύματα πείνας τον 

πρώτο χρόνο της Κατοχής.‡  

Το αίμα που έχυσε και οι δυστυχίες που 

πέρασε ο Ελληνικός Λαός στη διάρκεια της 

Κατοχής και αμέσως μετά δεν οδήγησαν στην 

κάθαρση. Η αιματοχυσία συνεχίστηκε για μια 

ακόμη πενταετία, με τον φοβερό Εμφύλιο 

που ακολούθησε και έβλαψε όλη την 

κοινωνία για πολλά χρόνια.  

Το Τίμημα του Χωριού Άγιος Νικόλαος 

Στον Άγιο Νικόλαο είμαστε σχετικά 

τυχεροί γιατί, σε σύγκριση με άλλα γειτονικά 

χωριά, οι νεκροί από τους Γερμανούς ήταν 

σχετικά λιγότεροι, καθώς και οι εμπρησμοί. 

Αξίζει όμως να θυμόμαστε αυτούς που 

έδωσαν τότε τη ζωή τους, γι’ αυτό τους 

αναφέρω εδώ με χρονολογική σειρά τα 

θύματα: 

 Κωνσταντίνος Ηλ. Πανόπουλος, 21  

 Χρυσάφω Ντούπα, 81  

 Ευάγγελος Β. Πανόπουλος, 19  

 Παναγιώτης Νικ. Δημόπουλος , 57 

 Αθανάσιος Δ. Γκίκας, 33 
Ο Παναγιώτης Δημόπουλος άφησε πίσω 
οικογένεια με 9 παιδιά.  

Οι Γερμανοί έκαψαν τα 3 σπίτια των 

οικογενειών: Ευσταθίου Χ. Γουρνιά, 

Δημητρίου Καραχάλιου και του 

Παπαδόπουλου-Τοζάνη. 

 

                                                 
‡
 Eudes, σελ. 227 
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Φωτογραφία από τα αρχεία του γερμανικού στρατού(Μαζάουερ ). Ο ανθυπολοχαγός Γκλίντζ 
ανακρίνει έναν τσοπάνο κατά τις εκκαθαριστικές εξορμήσεις στα βουνά της Β. Πελοποννήσου, 
14-12-1943. (Κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι ο Ιωάννης Γ. Γκίκας από Άγιο Νικόλαο.) 
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Στον Άγιο Νίκολαο 

 

Ο Τάκης Δημόπουλος γεννήθηκε το 1941 στον Άγιο Νικόλαο Καλαβρύτων. Εκεί 

τελείωσε το Δημοτικό και μετά φοίτησε στο Γυμνάσιο Κλειτορίας για 3 χρόνια. Σε ηλικία 

14 ετών μετανάστευσε οικογενειακώς στην Αμερική. Αποφοίτησε από το Λύκειο στην 

Πασαντίνα της Καλιφόρνιας, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος 

Άντζελες (UCLA) και μετά έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Καλιφόρνιας 

(Caltech) και στο Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας (USC) στην ειδικότητα της 

Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και Ραντάρ. 

Εργάστηκε στην εταιρία  Hughes Aircraft Company για 35 χρόνια και μετά τη 

συνταξιοδότησή του εργάστηκε ως σύμβουλος σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας. Έχει 5 

παιδιά και 4 εγγονάκιa. Με τη σύζυγο του Βιβή ταξιδεύουν συχνά στην Ελλάδα και σε 

άλλα μέρη του κόσμου. 

 

  



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Κατοχή 1941-44 και το Ολοκαύτωμα  
 και Μνήμες από το χωριό Άγιος Νικόλαος 

του Τάκη Ν. Δημόπουλου  
 

«Με αυτή τη λεπτομερή αφήγηση ο Τάκης Ν. Δημόπουλος τεκμηριώνει  
με λεπτομέρεια τα γεγονότα και το παρασκήνιο της Γερμανικής κατοχής  
και του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων που έγινε στις 13 Δεκεμβρίου 
του 1943.”  
–Ζαφείρης Γουργουλιάτος, Ph.D., Πρόεδρος της Ελληνικής 
Πανεπιστημιακής Λέσχης της Νότιας Καλιφόρνιας 
 
 
«...Έμαθα πολλά για τα γεγονότα...» 
_Γιάννης Φίλης, Συγγραφέας και πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης 
 
 
«...Θεωρώ [το γραπτό σου] αξιόλογο γιατί βασίζεται σε πηγές, είναι 
αμερόληπτο, σύντομο, και περιγράφει με σαφήνεια τα γεγονότα....» 
–Αναστάσιος Γ. Σιάτος, συνταξιούχος δάσκαλος εξ Αγίου Νικολάου 
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