
t 



108 ΑΡΧΕΙΑ fENIKOY ΕΠΙτΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

9. Από κοινού αγών εναντCον εκεCνων οι οποCοι εναντιούνται εις τον 
ΕΛΑΣ και Κ.Κ.Ε. 

10. Το ΕΑΜ, το Κ.Κ.Ε και ο ΕΛΑΣ αναλαμβάνουν να σ χ η μ α
τ C σ ο υ ν μία ν δ ι ε θ ν ή μ α κ ε δ ο ν ία ν, μετά το τέλος του πολέμου. 

11. Κατάργησις των συνόρων μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδος και 
:Σερβίας. 

12. Ουδείς Βούλγαρος θα συλληφθεί εν Μακεδονία και Θράκη υπ6 
του ΕΛΑ:Σ. 

Εν Μελισσοχωρίω τη 20η ΣεΠtεμβρίου 1944 

Διά το Κ.Κ.Β Διά τον βουλγαρικ6ν στρατόν 
Φιλfπποβιτς Γιούνωφ 

Γραμματεύς Βουλγαρικής Λέσχης 

Διά τον ΕΛΑ:Σ 

Αυγερινός 
ΔιάτηνΠΕΕΑ 
:Στασινόπουλος 

ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝτΙΣΤ ΑΣΗ 

ΑΠΟΡΡΗΠΙ ΔΙΑΤΑΓΉ 

1η Μεραρχία Κυνηγών 
Αρ. Επιχ. 1296/43 απόρρ. 

109 

Επιτελείο Μεραρχίας, την 25.11.1943 

ΔΙΑΤΑΓΉ ΓΙΑ ΊΉΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΑΒΡΥΙΑ» 

(Χάρτης 1:100.000) 
1. Δυνατές εχθρικές συμμορίες στην περιοχή Πάτρα - Μαζέικα -

Καλάβρυτα - Τρυπιά (Λεπτομέρειες συνημμένο 1-Ενημερωτικ6 δελτ(ο 
εχθρού) 

2. Το ενισχυμένο Σύνταγμα Κυνηγών 749 και το ενισχυμένο ΑΑ 116 
αναλαμβάνουν στις αρχές Δεκεμβρίου επιχείρηση αναγνωρίσεως και 
εκκαθαρίσεως των συμμοριών της περιοχής Αιγίου - Τρυπιών - Καλάβρυτα, 
όπως και Βυτίνας- Λαγκαδίων- Μαζέικων. 
Αποστολή: 

περιοχές. 
α. Εξαφάνιση των συμμοριών που βρCσκονται στις παραπάνω 

β. Έρευνα στις τοποθεσίες αυτές για κομμουνιστές, όπλα, 
προπαγανδιστικό υλικό κλπ. 

γ. Έρευνα και αντi'ποινα για τους 5 δολοφονηθέντες του 
:Συντάγματος Κυνηγών 749 στις 18.10.43 στην περιοχή Ρώγη. 

3. Διοίκηση και κατανομή τμημάτων 

Wφlfinger 
α. :Συνολική Διοίκηση: Δκτής :Συντάγματος Κυνηγών 749, Ανχης 

β. Ομάδα μάχης Wφlfinger 
Αρχηγός: Δκτής :Συντάγματος Κυνηγών 749, Ανχης Wφlfinger 
Τμήματα: Κύριος όγκος Συντάγματος Κυνηγών 749 
1. Battr.I./(Geb.) AR 670 (Η μετακίνηση γίνεται μέσω της 

Μεραρχίας μέχρι τα Τρύπια, για την άφιξη εκε( θα ενημερωθεί το :Σύνταγμα) 
10 Ι AR 670 (mot) 

γ. Ομάδα μάχης Gnass 
Αρχηγός: Τχης Gnass 
Τμήματα: Κύριος όγκος ΑΑ 116 
2 ενισyuμένοι λόχοι του ΙΙΙ Συντάγματος Κυνηγών 737 
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1 Battr Ι I (Geb) AR 670 

4. Έναρξη της επιχειρήσεως «Καλάβρυτα» και για τις δύο ομάδες 

μάχης. ημέρα Χ 
Οι ενισχυμένοι λ6χοι Κυνηγών του ΙΠ Συντάγματος Κυνηγών 737 

θα τεθούν κατά τέτοιο τρ6πο σε κίνηση από τη Μεραρχία, ώστε να φτάσουν 
την ημέρα Χ στη Βυτίνα. 

5. Εκτέλεση της επιχείρησης «Καλάβρυτα» 
α. Η ομάδα μάχης Wφlfinger χτενίζει και εκκαθαρίζει με 2 

τάγματα το χώρο Αίγιο - Γουμένιτσα - Καλάβρυτα - Τρύπια και προχωρεί με 
ένα ενισχυμένο τάγμα κατά μήκος της οδού Πατρών - Χαλανδρίτσας προς τα 
Καλάβρυτα. 

β. Η ομάδα μάχης Gnass συγκεντρώνεται την ημέρα Χ στη 
Βυτίνα, προωθείται μέχρι τα Μαζέικα και μέχρι το ορειν6 πέρασμα 
βορειοδυτικά των Μαζέικων και εμποδίζει πιθανή διαφυγή προς Ν6τον του 
προ του Συντάγματος Κυνηγών 749 υποχωρούντος εχθρού. Να λάβει χώρα 
αιφνιδιαστική δυναμική αναγνώριση κατά την ημέρα Χ-1 με μια ενισχυμένη 
διμοιρία του ΑΑ 116 απ6 τη Βυτίνα με κατεύθυνση τα Λαγκάδια 
(παραπλάνηση). 

γ. Ο εμφανιζ6μενος εχθρ6ς πρέπει να δέχεται αδυσώπητη 
επίθεση αμέσως και με χρήση όλων των βαρέων 6πλων να εξολοθρεύεται. 
Μέρη απ6 τα οποία προέρχονται πυροβολισμοί να ισοπεδώνονται και να 
καίγονται και οι άνδρες να εκτελούνται. 

δ. Για την ασφάλεια καταλυμάτων πρέπει να αφήνεται 
αντίστοιχης δυνάμεως οπισθοφυλακή. Kon και Battr. που βρίσκονται 
αποκομμένοι απ6 το τάγμα τους ή το τμήμα τους τοποθετούν οπισθοφυλακή 
στον κύριο 6γκο του τάγματος ή του τμήματός τους. 

6. Αναγνώριση απ6 αέρος θα αιτηθεί μέσω της Μεραρχίας. Με την 
εμφάνιση φιλίων αεροσκαφών να ριφθούν φωτοβολίδες αναγνωρίσεως και να 
aπλωθούν υφάσματα αεροπορίας. 

7. Μέριμνα 
Προμήθεια Πυρομαχικών, 1 εφοδιασμ6ς πεδίου μάχης 

(πυροβολικ6 μ6νον 1 κλιμάκιο πυρομαχικών), επιμέλεια και τροφή 4 ημερών. 
Η ομάδα μάχης του Gnass θα προμηθευτεί στη Βυτίνα επιμέλεια 

και τροφή για 4 και 2 ημέρες πριν και μετά την επιχείρηση αντιστοίχως. Κατά 
τα λοιπά διαβίωση υπαίθρου κατά το δυνατ6ν μέγιστον. 

8. Επικοινωνίες 
Το τμήμα διαβιβάσεων 117 εξασφαλίζει ασύρματη επικοινωνία 

απ6 τη Μεραρχία στις ομάδες μάχης και μεταξύ των ομάδων μάχης. 

9. Ιατρική υποστήριξη 
Απ6 το 2ο Λ6χο Υγειονομικού 117 υπάγεται μία διμοιρία σε 

Σύνταγμα Κυνηγών 749. Χρησιμοποιείται για τη δύναμη του Συντάγματος. 
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Απ6 τον 1ο Λ6χο Υγειονομικού 117 υπάγεται μια διμοιρCα στην 
ομάδα μάχης Gnass. 

10. Αναφορές 
Να αναφερθεί στη ΜεραρχCα: 

α. Αρχή επιχειρήσεως 
β. Καθημερινά στις 08:00 και 18:00 σύντομη αναφορά 

θέσεως και καταστάσεως 

γ. Ιδιαίτερα συμβάντq 
δ. Πέρας επιχειρήσεως και επιστροφή στις θέσεις βάσης 

11. Ο Ανχης Wφlfinger και ο Τχης Gnass θα με ενημερώσουν 
προφορικά για τη σχεδιαζ6μενη εκτέλεση την Τετάρτη 1.12.43, στις 11:00 στο 
Επιτελείο της Μεραρχίας. 

Συνημμένα: -ι
Κοινοποίηση: 
Σύνταγμα Κυνηγών 749 
Σύνταγμα Κυνηγών 737 
AR670 
ΑΑ116 

Ib 
IVa 
IVb 
IVc 
Απ6θεμα ( ) 2Χ 
Ia (Σχέδιο) 
Ενημέρωση: 

Gen. Kdo LKVΠI 

Υπογραφή 
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ΑΠΟΡΡΙΠΟ 
Ο.Κ. την 22.12.1943 ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ Ebersberger 

υπ' αριθ. 583/43 απ6ρρ. (ΙΠ49) 

Σχετ: Επιτελείο Μεραρχίας 16.12.43 
Αφορά: Αναφορά πέρατος και γεγονότων 

Επιχείρηση Καλάβρυτα 

Στο 
Σύνταγμα Κυνηγών 749 

Η ομάδα μάχης Ebersberger προήλασε σε 3 τμήματ~ προς _τα 
Καλάβρυτα (Διαταγή Ι. Ι 749 της 3.12.1943 υπ' αριθ. 541/43 απορρ.). Μονο 
κατά την πρώτη και δεύτερη ημέρα υπήρξε μικρή επαφή με τον εχθρό. 

Απ6 τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης ο εχθρός εγκατέλειψε 
συστηματικά την περιοχή. , 

Οι προσπάθειες να τεθεί ο εχθρός σε καταδίωξη πάνω από την Υψηλη 
Ράχη,απέτυχαν. , 

Η ομάδα μάχης επέστρεψε στις 15.12.43 μετά από εφαρμογη 
αντιποίνων στο χώρο της επιχειρήσεως πίσω στο Αίγιο. ~ατά το γ_υρισμ6 
άφησε μια διμοιρία κυνηγών σε επιφυλακή στο Σιδ. Σταθμο Κε~πινης. Στ~ 
20.12.43 επέστρεψε η διμοιρία κυνηγών. Δεν συνάντησε κc:νενός ειδους εχθρο 
στους κυριότερους δρόμους βορειοανατολικά των Καλαβρυτων. 

Στο 1 : Η ομάδα μάχης αναφέρει: , , 
α. Στις 5.12.43 ο αναφέρων αρχηγός της ομάδας μαχης δεχθηκ~ 

επίθεση από πυρά MG και τυφεκίων και ω_τό απόστα~ 150 μ~τρων. Κακη 
εχθρική απόδοση πυρός. Μετά από μερικες ανταλλαγες πυρων ο εχθρός 
υποχωρεί και εμφανίζεται πάλι σε περιφεttειακά υψώματα. Μερικές ~ολές 
διπλής αναφλέξεως του πυροβολικού αρκούσαν για να τ?υς εκδι~ξουν 
οριστικά. Ταυτόχρονα η γραμμή προελάσεως δέ~θηκε, επιθεΟΎJ, απο την 
πλευρά της Σέλισσας από μεγάλη απόσταση και χωρις καμια επιτυχια με πυρά 
από MG και τυφέκια. , 

Σύγκρινε με την εχθρική διαταγή λαφυραγωγησης στο 

Δερβένι! , λ , 
Στις 6.12.43 μια ομάδα _της , σε νuχτερι~ επιφυ α~η 

ευρισκόμενης διμοιρίας κυνηγών στη Μαμουσα ηρθε σε επαφη με μερικους 
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οπλισμένους και απομακρυνόμενους αντάρτες. Πιθανώς τραυματίστηκαν δύο 
από αυτούς. 

β. Από ατυχήματα: 1 νεκρός, 2 υπαξιωματικοC/2 στρατιώτες 
σοβαρά' τραυματίες και ελαφρά τραυματίες. 

γ. Παρατηρήθηκαν: 2 βαριά τραυματίες 
δ. Ρώγη, Κερπινή, Σιδ. Σταθμός Κερπίνης, Άνω Ζαχλαρού, 

Κάτω Ζαχλαρού, Ζοβάρντο, Βραχνή, Καλάβρυτα, Μονή Μεγ. Σπηλαίου, 
Μονή Αγ. Λαύρας, Αγ. Κυριακή, Αυλές, Βισόκα, Φτερή, Κλαπtσούνα, 
Πυργάκι, Βαλίτσα, Μελίσσια. 

Εκτελέστηκαν 674 άνδρες. 
259.623.000 δρχ. σε κυκλοφορία 
12.460.000 δρχ. εκτός κυκλοφορίας 
5.750.000 δρχ. σε ληγμένα ομόλογσ 
1550 πρόβατα, 14 μοσχάρια, 27 άλογα, 25 μουλάρια, 
27 γάιδαροι 
1 κυάλι, 1 περίστροφο με σφαίρες 
καταστράφηκαν: 70 σφαίρες τυφεκίων, 11 εξαρτύσεις 
ανταρτικών στολών, 7 τυφέκια 

στ. Από τη Σελίσσα και τη Μαμούσα παρουσιάστηκε σύμπας ο 
ανδρικός πληθυσμός με άσπρες σημαίες μπροστά στα ένοπλα τμήματα. Εδώ, 
όπως και σε άλλες περιοχές, ο πληθυσμός δεν θέλει να έχει καμιά σχέση με 
τους αντάρτες. Σε μερικές περιπτώσεις μεγάλη φιλικότητα και εκδηλώσεις 

συμπάθειας προς τους Γερμανσύς στρατιώτες. Απέναντι σε όλα αυτά υπάρχει 
το γεγονός ότι η μεγάλη μάζα των κατοίκων των Καλαβρύτων έβρισαν και 
απείλησαν τους Γερμανούς αιχμαλώτους του Λόχου Schober. Πριν απ6 την 
εφαρμογή των αντιποίνων και πριν από τη λήψη της διαταγής, τα αντίποινα να 
εφαρμοστούν με τη μεγίστη δυνατή οξύτητα, ο αρχηγός της ομάδας μάχης 
προσπάθησε να γλυτώσει. Ενεργεί δυνάμεις για μια αντικίνηση. Ο βαθμός 
προθυμίας, όμως, για μια δραστική αντίσταση κατά των ανταρτών ήταν τόσο 
μικρός, ώστε παρά των πολλών φιλογερμανικών εκδηλώσεων να μη συμφέρει 
η επιείκεια. 

Όταν πλέον διατάχθηκε η οξεία μορφή αντιποίνων, ο 
αρχηγός και η ομάδα μάχης ακολούθησαν τη διαταγή όχι μόνο πειθαρχημένα, 
αλλά και με πλήρη πίστη. 

Στα μέρη κοντά στα Καλάβρυτα η ομάδα συνάντησε μόνο 

λίγες γριές γυναίκες. 

2. Κίνηση της ορεινής ομάδας. 
α. Η ομάδα μάχης Ebersberger διέθετε 324 ζώα για τη μεταφορά 

όπλων ( αναφέρονται στο 2β) και εφοδίων 4 ημερών για 954 αξιωματικούς, 
υπαξιωματικσύς και στρατιώτες. Η κίνηση του Ι/Συντάγματος Κυνηγών 749 
ήταν δυνατή μόνο με τη διαίρεση του τκ 749 με 70 ζώα και 24 σέλλες φορτίου 
επιπλέον. 

Π. χ. για τον ενισχυμένο 3ο Λόχο χρειάστηκαν 
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Δύναμη κεφαλών 

174 
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Ζιδα για 6πλα και 
πυρομαχικά 

32 

Ζώα για ένδυση και 
τροφή -

19 

Με διαταγή του αρχηγού της ομάδας μάχης πάρθηκαν μ6νο 2. 
πυροβ6λα των 7,5 εκατ. αντί για 3. 

Λ6γος: Λίγο μετά την άφιξη κατέρρευσαν μερικά ζώα λ6γω 
υπερφορτώσεως Σε δανεισμένα ζώα, 6πως αυτά που υπήρχαν, πρέπει πάντοτε 
να υπάρχουν και εφεδρικά ζώα. 

β. Η ομάδα μάχης ήταν οπλισμένη με: 
35leMG 
5leGrW 
9sMG 
7 m Gr.W. (απ6 αυτή 1 ιταλικ6 Gr.W.8 cm) 
2 πυροβ6λα 7,5 εκατ. 

γ. Ημερήσια πορεία κατά μέσον 6ρο 15 χλμ. 
δ. Μέγιστον 20 χλμ. 
ε. Τα 2 πυροβ6λα αρκούσαν. Ήταν πάντοτε γρήγορα έτοιμα 

για πυρ και χάρη στη μεγάλη ακρίβεια στ6χου είχαν μεγάλη επιτυχία. Τα 
πυροβ6λα χρησιμοποιήθηκαν: 

1. κατά του εχθρού ν6τια του ΔερβενCου και στη Σ έλισσα. 
2. για αποφυγή της δραπέτευσης απ6 τη Μονή Μεγ. 

Σπηλαίου 
3. για επίβλεψη της πορείας και της στάσης. 

Τις περισσ6τερες φορές έγινε χρήση με ευθεία ριπή. 
Ο χωρισμ6ς της συστοιχίας (πυροβολαρχίας) ευοδώθηκε ιδιαίτερα και 

θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικ6ς στην περίπtωση παρατεταμένης επαφής με τον 
εχθρ6. 

στ. Εξοπλισμ6ς της διμοιρίας Pi 
ζ. 1 κλιμάκιο διαβιβάσεων με aσυρματιστές της Μεραρχίας. 
η. αα. Με ασυρματιστή της ομάδας μάχης Wφlfinger μέσω 

αιχμής τεθωρακισμένων του πεδινού κλιμακίου. 

ββ. Μέσω γραμμών στους λ6χους. 
Σύρμα στο τάγμα προς το Αίγιο με χρέωση της 

ελληνικής γραμμής προς Καλάβρυτα. 
θ. Απαραίτητη είναι μια απευθείας σύνδεση με το Σύνταγμα. 

Εκμετάλλευση του υπάρχοντος δικτύου 
ι. Απ6 την ύπαιθρο μπορούν να προμηθευτούν: Κρέας 

Έπρεπε να στέλνονται: ψωμί, παξιμάδια και τσιγάρα. 

Υ πογραφή (Ebersberger) 
Τχης και αρχηγ6ς ομάδας μάχης 

ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΠΣΤ ΑΣΗ 

249/28-12-1943 

ΑΝΓΑΡΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 

Εν τη Επαρχία Καλαβρύτων (Αχα'ίς) 
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Εις την περιοχήν των Καλαβρύτων έδρα τάγμα Εαμιτών υπ6 τον 
Ανθ/στήν Γκίκαν. 

Οι αντάρται κατερχ6μενοι μέχρι της αμαξιτής οδού προυκάλουν 
επεισ6δια κατά των διερχομένων Γερμανών στρατιωτικών. 

Προ διμήνου περίπου λ6χος Γερμανικ6ς, αποσταλείς εις την επαρχίαν, 
ενέπεσεν εις ενέδραν Εαμιτών παρά το χωρίον Κερπινή και υπέστη σοβαράς 
απωλείας αιχμαλωτισθέντων και περί τους 60-70. 

Αι Γερμανικαί στρατιωτικαί αρχαί προέβησαν εις επανειλημμένα 
διαβήματα δι' επιτροπών εξ Ελλήνων διά την απελευθέρωσιν των αιχμαλιδτων, 
αλλ' ούτοι 6χι μ6νον δεν απηλευθερώθησαν αλλά και εξετελέσθησαν υπ6 των 
Εαμιτών. Κατ6πιν τούτου Γερμανικά στρατεύματα εκινήθησαν εξ Αιγίου και 
Πατρών διά την εκκαθάρισιν της επαρχίας Καλαβρύτων. 

Την 9 Δ/βρίου 1943 (Πέμπτη) εισήλθον εις την πρωτεύουσαν της 
Επαρχίας Καλαβρύτων τμήματα Γερμανικού Στρατού επ' αυτοκινήτων 
προερχ6μενα εκ Πατρών ή Τριπ6λεως και έτερα πεζικού προερχ6μενα εκ 
Διακοφτού. 

Οι κάτοικοι της π6λεως δεν είχον εγκαταλείψει αυτήν 6τε, ο διοικητής 
των στρατευμάτων διά διερμηνέως κατέστησε γνωστ6ν εις τους κατοίκους 6τι 
έπρεπε να περιορισθώσι εις τας οικίας των και 6τι ουδένα κίνδυνον διέτρεχον. 

Απ6 της llης Δ/βρίου (Σάββατον) οι κάτοικοι επανέλαβον τας 
συνήθεις aσχολίας των. 

Την 13ην Δεκεμβρίου (Δευτέραν) λίαν πρωί, κατ6πιν γενικής 
κωδωνοκρουσίας εδ6θη διαταγή 6πως 6λοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι 
συγκεντρωθούν έξωθι του σχολείου φέροντες ανά εν κλινοσκέπασμα και 
τροφάς μίας ημέρας. 

Όταν συνεκεντρώθησαν ήρχισε η διαλογή αυτών. Και αι μεν γυναίκες, 
ελάχιστοι aσθενικοί γέροντες (4 περίπου) και τα κατ' εκτίμησιν κάτω των 15 
ετών άρρενα παιδιά εκλείοντο εις την μίαν πtέρυγα του σχολείου, ενώ οι 
άρρενες εις την άλλην. 
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Μετά τινας ώρας εκ της πτ~ρυγος των γυναικοπαCδων είδον φλόγας εκ 
των οικιών της πόλεως και ταυτοχρόνως ησθάνθησαν θερμ6ν αέρα ν' 
αν~ρχεται εκ του υπογείου. 

Οι Γερμανοί είχον θέσει πυρ εις όλην την πόλιν και εις το σχολεCον. 
Τότε κάποιος εκ των έξω άνοιξε την θύραν και τα γυναικόπαιδα ώρμησαν 
εκτός του σχολείου. 

Καθ' ον χρόνον τα γυναικόπαιδα ευρCσκοντο κλεισμένα εις το 
σχολεCον, οι ευρισκόμενοι εις την άλλην πτέρυγα άρρενες ωδηγήθησαν εις 
αγρόν πλησίον του νεκροταφείου όπου εξετελέσθησαν αθρόως διά 
πολυβόλου, ενώ συγχρόνως έτερον απόσπασμα έθετε πυρ εις τας οικίας της 
π6λεως φονεύον πάντα κρυπτόμενον εις αυτάς. 

Εις τους εκτελεσθέντας υπολογιζο~νους εις 500 μεταξύ (1300 και 
1600) συμπεριλαμβάνονται άπαντες οι πάσης κατηγορίας δημόσιοι υπάλληλοι 
και οι ιερείς, ουδενός άρρενος άνω των 15 ετών εξαιρεθέντος πλην 4 
aσθενικών γερόντων. 

Αι εξελθούσαι του σχολείου γυναίκες υπεχρεώθησαν να μεταβούν εις 
τον αγρόν του μαρτυρίου, ν' αναγνωρίσουν τους οικείους των και να τους 

ενταφιάσουν. Επειδή ο χώρος του νεκροταφείου δεν επήρκεσεν εν μέρος των 
εκτελεσθέντων ενεταφιάσθη εις τον τόπον της εκτελέσεως. 

Εκ της πυρπολήσεως των οικιών της πόλεως, ανερχομένων εις χιλίας, 
διεσώθησαν 5-6. Προ ταύτης δε προηγήθη λεηλαό'ία. 

Κατά την εκστρατείαν αυτήν εναντίον της επαρχίας Καλαβρύτων 
φέρονται πυρποληθέντα τα κάτωθι χωρία και μοναί: 

Χωρ(ον Κερπινή εξ ολοκλt]ρου (εκτελεσθέντων όλων των αρρένων). 
Χωρίον Ρωξοί εξ ολοκληρου, εκτελεσθέντων 67 ατόμων. 
ΧωρCον Ζαχλωρού εν μέρει, εκτελεσθέντων 30 κατοίκων. 
Χωρ(ον Βυσωκά εξ ολοκλt]ρου. 
Χωρ(ον Σουδενά εξ ολοκλήρου. 
Η ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας διασωθείσης ως εκ θαύματος μόνον 

της εκκλησίας. 

Η ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. 
Αμφοτέρων των Μονών φέρονται εκτελεσθέντες όλοι οι καλόγηροι. 

Α.ΝτΑΡ'ΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ (Δεκέμβριος 1943) 

ΚΑΛΑΒΡΥrΑ 

Δύο φάλαγγες δυνάμεως Τάγ/τος (αμφότεραι) ώδευσαν προς 
Καλάβρυτα. Η μία διά της Σιδ/κης γραμμης (οδοντωτού) η δ' ετέρα διά της 
ημιονικης οδού της αγούσης από Αιγίου εις Καλάβρυτα. Τα παρακείμενα εις 
τους άξονας πορείας των 2 τούτων φαλάγγων χωρία, ως και η Μονή Μεγ. 
Σπηλαίου παρεδόθησαν εις τας φλόγας. Ένιοι των κατοίκων των χωρίων 
αυτών συλληφθέντες εξετελέσθησαν. Δέκα περίπου εκ των μοναχών του Μεγ. 
Σπηλαίου εκρημνίσθησαν εκ της κορυψης του υπερκειμένου της μονής 
βράχου. 
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Αι 2 φάλαγγες ηνώθησαν εις Καλάβρυτα, ένθα έφθασαν την 12-12-43. 
Οι κάτοικοι των Καλαβρύτων είχον καταφύγει εις τα υπερκείμενα βουνά. Οι 
Γερμανοί κατά την 3ημερον εκεCσε διαμονήν των, ουδεμίαν πρόθεσιν 
κακοποιήσεως εξεδήλωσαν. Εκ του γεγονότος τούτου αναθαρρ'Ι]σαντες οι 
κάτοικοι, επανήλθον εις τας οικίας των. 

Την 13-12-43 οι Γερμανοί προσεκάλεσαν άπαντας τους κατοίκους εις 
την πλατείαν της κωμοπόλεως, προκειμένου, ως είπον, να τους ομιλήση ο δ/τής 
των. Συνεκεντρώθησαν άπαντες οι κάτοικοι, ότε οι Γερμανοί διέταξαν τον 
χωρισμόν, εκ του άρρενος πληθυσμού των γυναικών και των κάτω των 16 ετών 
( αρρ~νων και θηλέων). 

Τα χωρισθέντα γυναικόπαιδα ενέκλεισαν εις το παρακείμενον τη 
πλατεία δημοτ. ΣχολεCον. 

Τους άνω των 16 ετών άρρενας ωδήγησαν εις το παρά το 
νεκροταφεCον κείμενον γυμναστήριον, ένθα και τους εξετέλεσαν ομαδικώς διά 
πο'λ/λων (αριθμός εκτελεσθέντων 1300 περίπου). 

Εις τους τυχόν μη υποκύψαντας εδόθησαν χαριστικαί βολαί διά 
πιστολίων. Συγχρόνως η κωμόπολις παρεδ6θη εις το πυρ, μη δ' αυτού του 
Σχολείου (εν ω είχον εγκλεισθεί τα γυναικόπαιδα) εξαιρεθέντος. 

Αι aπέλπιδες κραυγαί των εν τω σχολείω γυναικοπαίδων συνεκίνησαν 
τον φρουρούντα την θύραν Γερμαν6ν (Αυστριακόν κατά τινα διάδοσιν), ο 
οποίος την τελευταίαν στιγμήν ήνοιξε την θύραν και εξήλθον οι έγκλειστοι. 

Πριν παραδοθούν εις τας φλόγας αι οικίαι και κυρίως τα καταστήματα, 
απεγυμνώθησαν τελείως υπό των Γερμανών. Ετέρα φάλαγξ οδεύουσα από 
Τριπόλεως εις Μαζέικα, έκαυσεν το μεγαλύτερο μέρος του παρακειμ~νου εις 
τον άξονα πορείας του χωρίου Παγκράτι. Φθάσασα εί.ς Μαζ~ικα, παρέλαβε 
δέκα κατοίκους μετά του προέδρου της Κοινότητος και μετέβη εις τον Χελμόν 
προς αναζήτησιν Γερμανών αιχμαλώτων. Ανεύρον δύο κρημνισμένους εντός 
χαράδρας. Αμέσως εξετέλεσαν τους 9 εκ των ως άνω κατοίκων των Μαζέικων, 
τον δε πρόεδρον της Κοινότητος ιατρόν, κ. Καρκούλιαν απήγαγον μεθ' 
εαυτών. Τα εις τας υπηρεσίας του Χελμού χωρία, Πλανητέρου, Α γ. Νικολάου, 
Μάζι και Βάλτου παρέδωσαν εις τας φλόγας. Ομοίως εις τα Μαζέικα εκ των 
400 οικιών διεσώθησαν μόνο 70 εβδομήκοντα. 

Εις πέριξ κείμενα χωρία εκάησαν μεμονωμέναι οικίαι ανήκουσαι εις 
υπευθύνους του ΕΑΜ. 

Κατά μίαν διάδοσιν, όσοι επλήρωσαν, έσωσαν τας οικίας των. Η 
ανωτέρω φάλαγξ κατά την κρίσιν των χωρικών ενήργησεν επιεικέστερα των 
άλλων αίτινες ώδευσαν από Αιγίου και Διακοπτού, αι οποίαι παρέδωσαν εις 
το πυρ και την μονήν της Α γ. Λαύρας, εν η εκάησαν 4 μοναχοί υπέργηροι και 
ασθενείς μη δυνάμενοι να μετακινηθούν. 

Εν συνόλω εκάησαν 17 χωρία της Επαρχίας Καλαβρύτων και 2 
μεγάλαι μοναί (Αγ. Λαύρας και Μεγ. Σπηλαίου). Οι Γερμανοί μετά ταύτα 
ανεχώρησαν παντελώς εκ της Επαρχίας. 
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