
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

 

Ζ ηζηνξηθή, παλέκνξθε θαη γξαθηθή πόιε ησλ 2.000 θαηνίθσλ, θηηζκέλε ζηνπο 

πξόπνδεο ηνπ κπζηθνύ Φεικνύ ζε πςόκεηξν 750 κ. απνηειεί πόιν έιμεο γηα ρηιηάδεο 

επηζθέπηεο .  

Απέρεη 14 ρηι. από ηηο ρηνλνδξνκηθέο πίζηεο θαη 32 ρικ από ηηο παξαιίεο ηεο Β. 

Πεινπνλλήζνπ. Γηαζέηεη εθπιεθηηθέο θπζηθέο νκνξθηέο, έληνλα παξαδνζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηελ αηκόζθαηξα ελόο ζύγρξνλνπ ηνπξηζηηθνύ ζέξεηξνπ πνπ ζπλερώο 

αλαπηύζζεηαη.  

Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ Καιαβξύησλ μεθηλάεη από ηα ρξόληα ηεο αξραηόηεηαο (776 

π.Φ ) όπνπ ηα Καιάβξπηα έθεξαλ ην όλνκα Κύλαηζα, ζύκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ 

ηζηνξηθνύ πεξηεγεηή Παπζαλία.  

Σηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηώλα νη Φξάγθνη θαηέιαβαλ ηελ Πεινπόλλεζν, ηα Καιάβξπηα 

παξαρσξήζεθαλ ζην βαξόλν Raoul de Tournay θαη ρηίζηεθε ην θάζηξν πνπ θέξεη ην 

όλνκά ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεξαζκάησλ ηνπ Φεικνύ θαη ην νπνίν αλαδείρηεθε ζε 

έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα Μεζαησληθά θάζηξα ηεο Πεινπνλλήζνπ.  

Λόγσ έιιεηςεο αξξέλσλ απνγόλσλ ε βαξνλία ησλ Καιαβξύησλ πέξαζε αξγόηεξα 

ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Νηε ια Τξεκνπίγ κέρξη θαη ην 1330 όπνπ ειεπζεξώζεθαλ από 

ηνπο Βπδαληηλνύο ζηξαηεγνύο ηνπ Μπζηξά θαη παξέκεηλαλ ειεύζεξα σο ην 1460.  

Καηά ηνπο Βπδαληηλνύο ρξόλνπο αλεγέξζεθαλ ε Μνλή ηεο Αγίαο Λαύξαο (961)θαη ε 

Μνλή ηνπ Μεγάινπ Σπειαίνπ (360), δύν ζεκαληηθά κνλαζηήξηα πνπ απέρνπλ από 

ηελ πόιε ησλ Καιαβξύησλ 5ρικ θαη 12ρικ αληίζηνηρα.  

Τν 1460 παξά ηε γελλαία αληίζηαζε ησλ ππεξαζπηζηώλ ηα Καιάβξπηα ππνηάρζεθαλ 

ζηνπο Τνύξθνπο. Τν 1687 πεξηήιζαλ ζηε θπξηαξρία ησλ Δλεηώλ κέρξη θαη ην 1715 

όπνπ γύξηζαλ θαη πάιη ζηε θαηνρή ησλ Τνύξθσλ θαη παξέκεηλαλ ζε απηνύο έσο θαη 

ην 1821.  

Σηηο 21 Μαξηίνπ 1821 ν Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλόο πςώλνληαο ην Λάβαξν ζηελ 

Αγία Λαύξα θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ελαληίνλ ησλ Τνύξθσλ ε νπνία 

ράξηζε ηελ ειεπζεξία όρη κόλν ζηα Καιάβξπηα αιιά θαη ζε όιε ηελ Διιάδα.  

Τν 1896 νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ νδνλησηνύ ζηδεξόδξνκνπ ε νπνία 

ζπλέδεζε ηα Καιάβξπηα κε ην Γηαθνπηό κέζσ ηεο θνηιάδαο ηνπ Βνπξατθνύ πνηακνύ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 13 

Γεθεκβξίνπ 1943 ηα Καιάβξπηα γλώξηζαλ ηε Γεξκαληθή ζεξησδία. Τα Γεξκαληθά 

ζηξαηεύκαηα θαηνρήο ππξπόιεζαλ ηελ πόιε θαη εθηέιεζαλ όιν ηνλ αλδξηθό 

πιεζπζκό από12 εηώλ θαη άλσ ζην ιόθν ηνπ Καπή κεηαηξέπνληαο ηα Καιάβξπηα ζε 

λεθξή πνιηηεία �.  

Μηα πνιηηεία πνπ ην όλνκα ηεο ηαπηίζηεθε κε ηνλ εξσηζκό, ηελ ηξαγηθή κνίξα θαη 

ηνπο αγώλεο γηα ηελ ειεπζεξία. 

Οη πξώηνη Ασαϊκοί μύθοι, πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηελ εθκάζεζε ηεο γεσξγηθήο ηέρλεο θαη 
ηα πξώηα νξγώκαηα ηεο γεο, ρσξίο όκσο λα μερλνύλ θαη ηελ παξνπζία ηνπ ζετθνύ 
παξάγνληα. 



ύκθσλα κε έλα κύζν, ν Τπιπηόλεμορ, γηνο ηνπ Κολεού, βαζηιηά ηεο Διεπζίλαο, 
αλαζξεκκέλνο από ηε θεά Γήμηηπα θαη δηδαγκέλνο από απηήλ ηελ ηερληθή ηεο γεσξγίαο, 
γπξίδνληαο ηε γε πάλσ ζε άξκα, πνπ ην έζεξλαλ θηεξσηνί δξάθνληεο, έθηαζε θάπνηε ζηελ 
Αραΐα, όπνπ ζπλάληεζε ηνλ Δύκειν, ζηνλ νπνίν δίδαμε ηνλ ηξόπν ηεο ζπνξάο ηνπ ζηηαξηνύ 
κε άξνηξν. ηε ζπλέρεηα, ν Δύμηλορ έρηηζε έλαλ νηθηζκό, ηνλ νπνίν νλόκαζε Απόη (= 
άξνζε). 

Ο γηνο ηνπ Δύκεινπ όκσο, νλόκαηη Ανθείαρ ή Ανθέαρ, σο αλήζπρνο λένο πνπ ήηαλ, έδεςε 
ηνπο δξάθνληεο ζην άξκα γηα λα ζπείξεη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Σξηπηόιεκνπ θη ελώ απηόο 
θνηκόηαλ, κε απνηέιεζκα νη δξάθνη λ΄ αγξηέςνπλ θαη λα ζθνηώζνπλ ην λεαξό επίδνμν 
γεσξγό. Σόηε, ν ιππεκέλνο παηέξαο ηνπ, έρηηζε έλα λέν νηθηζκό, ζηε κλήκε ηνπ, κε ηελ 
νλνκαζία Άλζεηα. 

Αξγόηεξα, αλάκεζα ζηα δύν απηά πνιίζκαηα, ηδξύζεθε ε Μεζζάηη («ζηε κέζε»), ζηελ νπνία 
αλαηξάθεθε ν ζεόο ηεο ακπέινπ Γιόνςζορ, θαηά κία εθδνρή ηνπ κύζνπ, ελώ θαηά κία άιιε, 
εθεί βξήθε ν Γηόλπζνο θξεζθύγεην από ηηο επηβνπιέο ησλ Σηηάλσλ. Γηα θάπνηνλ από ηνπο 
δύν παξαπάλσ ιόγνπο νλνκαδόηαλ θαη Γηόλπζνο Μεζαηέαο. 

Πάλησο, ε άκπεινο ηνπ Γηόλπζνπ επδνθίκεζε ζηελ Αρατθή γε, ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα 
δεκηνπξγεζεί ν κύζνο ηεο «Δθημέπος Αμπέλος», ε νπνία θύηξσλε θαηά ηελ ενξηή ηνπ 
ζενύ, ζηελ αξραία Αηγείξα. Μάιηζηα, κέζα ζ΄ έλα εηθνζηηεηξάσξν, όπσο ιέεη ν κύζνο, ην 
ακπέιη, όρη κόλν θαξπνθνξνύζε αιιά, ήηαλ έηνηκν γηα ηξύγεκα! Σν θξαζί, πνπ θαηαλάισλαλ 
νη ενξηάδνληεο, πξνεξρόηαλ από ηνπο θαξπνύο ηεο «Δθεκέξνπ Ακπέινπ». 

Με ηνπο ζενύο επίζεο, ζπλδένληαλ θαη ηα αλαβιύδνληα από βξάρνπο ή από ηε γε λεξά, ηα 
νπνία είραλ ηακαηηθέο θαη καληηθέο ηδηόηεηεο. Αλαθέξνληαη, σο ηέηνηεο, ε «Πεγή ηεο 
Γήκεηξαο» ζηελ Πάηξα, ην «Λπζζόλεξν» ησλ Λνπζώλ, ε «Μιζάμπελορ Πηγή» ζηελ 
Κιεηηνξία θαη άιιεο. 

Όζνη έπηλαλ λεξό από ηε «Μηζάκπειν Πεγή», ιέεη ν κύζνο, μερλνύζαλ θαη κηζνύζαλ ην θξαζί 
θαη δελ ήζειαλ πηα νύηε λα ην κπξίζνπλ, ελώ ην «Λπζζόλεξν» γηάηξεπε, όζνπο ην έπηλαλ, 
από ηε «καλία θαηαδίσμεο», πνπ είραλ πξνζβιεζεί. Ζ δε «Πεγή ηεο Γήκεηξαο», πξνθήηεπε 
γηα ηε γηαηξεηά ή όρη ησλ αξξώζησλ. 

Σα πην θνβεξά όκσο, ήηαλ ηα «Ύδαηα ηηρ Σηςγόρ» ζην Υεικό, γηα ηα νπνία θάλεη ιόγν θαη ν 
Όκεξνο ζηελ «Ηιηάδα». Γηαηί, από ηνλ ηεξό βξάρν ηεο ηύγαο έηξερε ην «απόθνζκν» (= 
σγύγηνλ) λεξό, πνπ πήγαδε από ηνλ Άδε, ζην νπνίν «ηύγην Ύδσξ» νη Οιύκπηνη Θενί έθαλαλ 
ην θνβεξόηεξν όξθν ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπο κε ηνπο Τιηάνερ. 

ηα «ηύγηα Ύδαηα», αθεγείηαη ν κύζνο, βνύηεμε ε Θέηιρ ην γην ηεο Ασιλλέα, γηα λα γίλεη 
αζάλαηνο, αιιά ην κέξνο από ην νπνίν ηνλ θξάηεζε έκεηλε ηξσηό, όπσο απέδεημε ην βέινο 
ηνπ Πάπη, πνπ ηνλ ζθόησζε. 

Ο κύζνο ζηελ Αραΐα, πεξλάεη θαη από ην ζπλνηθηζκό Βαζηιηθό ηεο Κνηλόηεηαο Καιεληδίνπ 
(λόηην άθξν) όπνπ δηαηεξνύληαη εξείπηα κεγαινπξεπνύο αξραίνπ νηθνδνκήκαηνο πνπ 
νλνκάδεηαη Παιηνθιήζη. Σα εξείπηα απηά εξεύλεζε ην 1938 ν αξραηνιόγνο Π. Νεξαηδνύιεο. 
ηε βνξεηνδπηηθή άθξε ηνπ ίδηνπ νηθηζκνύ, ζην Γειαδηλό, ππάξρεη ν ιόθνο Παιαηάθη. Δθεί 
δηαηεξείηαη έλα ππόγεην παιαηό νηθνδόκεκα. Ζ παξάδνζε ιέεη όηη εθεί θαηνηθνύζε έλαο 
βαζηιηάο θαη ε βαζηινπνύια ηνπ πλίγεθε ζε θνληηλή πεγή. Ο βαζηιηάο, ηόηε, δηέηαμε θαη 
βνύισζαλ ηελ πεγή κε καιιηά θαη ην λεξό βγήθε ζην Υαηδνύξη, ζηε ζέζε Άβπζζνο.  

 



 

Τα 'Υδατα της Στσγός  

.  

Έλαο κεγάινο, σζηόζν, πξσηαγσληζηήο 
ηεο Αρατθήο κπζνινγίαο, είλαη ν εκίζενο 
Ηπακλήρ, ην ζπήιαην ηνπ νπνίνπ ήηαλ 
ζηελ αξραία πόιε Βούπα, πιεζίνλ ηνπ 
ζεκεξηλνύ Γηαθνπηνύ θαη άλσ ηνπ 
νηθηζκνύ Κάζηξν ηνπ Γήκνπ Γηαθνπηνύ. 
Γηα ην «πήιαην ηνπ Ζξαθιή», ν 
πεξηεγεηήο Παπζαλίαο γξάθεη:  
«… Καηεβαίλνληαο από ηε Βνύξα πξνο 
ηε ζάιαζζα ζπλαληά θαλείο πνηάκη πνπ 
ιέγεηαη Βνπξατθόο θαη βιέπεη κέζα ζε 
ζπειηά ην άγαικα ηνπ Ζξαθιή». Ο 
ήξσαο Ζξαθιήο, ζηνλ νπνίν 
πξνζέηξεραλ νη Αραηνί, είρε πνιιέο 
θνξέο βνεζήζεη ηελ Αραΐα, όπσο ζπλέβε 
κε ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ «Δπςμάνθειος 
Κάππος» (θνβεξό αγξηνγνύξνπλν, πνπ 
δνύζε ζην όξνο Δξύκαλζνο ή Χιελόο, νη 
επηδξνκέο ηνπ νπνίνπ εκπόδηδαλ ηελ 
αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 
θηελνηξνθίαο). Σν ίδην ζπλέβε, κε ηε 
ζύιιεςε ηεο «Κεπαηύνηρ Δλάθος» 
ζηελ αξραία πόιε Κεξύλεηα. Δπίζεο, ν 
Ζξαθιήο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αραΐαο 
από ηελ Ήλιδα θαη ην βαζηιηά ηεο 
Αςγεία, έρηηζε έλα απόξζεην, ίζσο θαη 
«θπθιώπεην», πεξηηνίρηζκα, ην ιεγόκελν 
«Τείσορ Γςμαίων». Σόηε, ηε 
λεντδξπόκελε πόιε ηεο Γύμηρ, 

 

Ηρακλής 
 



κεηέηξεςε ζε νξκεηήξηό ηνπ, θαηά ησλ 
Δπειών θαη ησλ Ηλείων, 
θαηνξζώλνληαο ηε ζπληξηβή ησλ ερζξώλ 
ηνπ.  

Δθηόο ησλ πνιηζκάησλ ηεο Αξόεο, ΄Αλζεηαο θαη Μεζάηηδνο, πνπ αλαγέξζεθαλ κε ηελ έκκεζε 
ππόδεημε ηεο ζεάο ηεο γεσξγίαο Γήκεηξαο, θαη ηα νπνία, αξγόηεξα, απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα 
ηεο Πάηξαο, ζεόθηηζηνπο νηθηζκνύο ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο πνιιέο πεξηπηώζεηο. 

Σελ παλάξραηα πόιε Χιελό, ζηε Γςηική Ασαΐα, ίδξπζε ν Ωλενόρ, ν γηνο ηνπ ζενύ Γία θαη 
ηεο «Γαναΐδορ» Αναξιθέαρ. Μάιηζηα, ε πξντζηνξηθή πόιε ρηίζηεθε, αθξηβώο ζηελ ίδηα 
πεξηνρή, όπνπ είρε αλαηξαθεί ν Γίαο από ηελ «Ωλενία Αίγα», γη΄ απηό θαη, πξνο έλδεημε 
επγλσκνζύλεο, δόζεθε ην όλνκά ηεο ζην παηδί ηνπ εγήηνξα ηνπ Οιύκπνπ. 

Άιιε ζεόρηηζηε πόιε, θαηά ηνπο κύζνπο, είλαη ε αξραία Σξίηεηα, πιεζίνλ ηνπ ζεκεξηλνύ 
ρσξηνύ Αγία Μαξίλα ηνπ Γήκνπ Σξηηαίαο, ηελ νπνία ίδξπζε ν Μειάληππνο, γηνο ηνπ θεού 
΄Απη θαη ηεο ιέπειαρ Τπίηειαρ. 

ηελ ίδηα θαηεγνξία ησλ ζεόρηηζησλ πόιεσλ, κάιινλ, αλήθεη θαη ην Αίγην, ην νπνίν, θαηά κία 
εθδνρή, ρξσζηά ην όλνκά ηνπ ζηελ «αίγα», πνπ αλέζξεςε ηνλ Γία, δηεθδηθώληαο από ηελ 
Χιελό ην ζετθό πξνηέξεκα ή από ηελ εμεκέξσζε ησλ «αηγώλ», δειαδή από ηελ εμάπισζε 
ηεο θηελνηξνθίαο. 

Πάλησο, ην ζίγνπξν είλαη όηη ην Αίγην είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην θεκηζκέλν Τπωικό 
Πόλεμο, από ην ιηκάλη ηνπ νπνίνπ απέπιεπζε ν κπθελατθόο ζηόινο γηα ηε κεγάιε 
εθζηξαηεία. Μαδί κε ηνλ Αγαμέμνονα, ζηελ πξώηε γηα ηελ αλζξσπόηεηα κεγάιε εθζηξαηεία, 
έιαβαλ κέξνο θαη νη ηνπηθνί εγέηεο Αμθίμασορ, Θάλπιορ, Αλιζόρ, Δπειόρ θαη Αίαρ 
Τελαμώνιορ, ν νπνίνο ζάθηεθε ζηνπο αξραίνπο Λνπζνύο ηνπ ζεκεξηλνύ Γήκνπ 
Καιαβξύησλ. 

Σέινο, ζεόρηηζηεο πόιεηο, θαηά ηε κπζνινγία, ήηαλ ε Βνύξα, πνπ πήξε ην όλνκά ηεο («βνπο 
σξείλ» = θξνληίδα ή βνζθή βνδηώλ) από ηνλ ημίθεο Κένηαςπο Γεξαμενό, ε πόιε Αηγέο, 
(από ηε Γαία ή Γαίο, δειαδή ηε «Μεηέξα Γε»), ε πόιε Πειιήλε, από ηνλ Τιηάνα Πάλλανηα 
θαη ε πόιε Φαξξέο από ηνλ Φάπηηα (γην ηνπ Δξκή θαη ηεο Φηιηκάδεηαο).  



 

Ατιλλέας 
 

Ζ θαηάδπζε, ζηα πξντζηνξηθά βάζε ησλ 
κύζσλ καο νδεγεί ζηελ πξνειιεληθή 
επνρή ησλ Πελαζγών θαη ηα παξαπάλσ 
δελ είλαη θαη ηα κνλαδηθά παξαδείγκαηα.  

Πην ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, ηεο 
πειαζγηθήο πξνέιεπζήο ηνπ, είλαη ν 
κύζνο ηνπ Φόπκος ή θαη Φόπκςνορ, ν 
νπνίνο ήηαλ θπξίαξρνο ησλ ζαιαζζώλ 
πξηλ ηηο θαηαθηήζεη ν Ποζειδώναρ. 
Έδξα ηνπ ζενύ Φόξθνπ, ήηαλ ην 
«Απύμνιον Άνηπον», ζπειηά ζε 
βξαρώδε όξκν, πιεζίνλ ηεο πειαζγηθήο 
πόιεο Λάπιζα, θνληά ζην ζεκεξηλό 
Άξαμν. 

Από ζπειηά ηνπ Αξάμνπ, θαηά κία 
εθδνρή, εμνξκνύζαλ νη άξρνληεο ησλ 
ζαιαζζώλ, πνπ ηόζν πνιύ ηξόκαδαλ 
ηνπο λαπηηθνύο, ώζηε ε πεξηνρή ηεο 
ζπειηάο λα νλνκαζηεί «Μαύπα Βοςνά», 
νλνκαζία πνπ επηθξαηεί κέρξη ζήκεξα. 

Γηα ηελ απνίθηζε ηεο Διιάδαο από ηα 
λέα θύια (Ίσλεο, Αραηνύο θαη Γσξηείο) ε 

κπζνινγία αλαθέξεη: Ο γηνο ηνπ 
Γεςκαλίωνα θαη ηεο Πύππαρ, ν 

βαζιλιάρ ηεο Φζηώηηδαο Έλληναρ, 
άθεζε δηάδνρν ηνπ ζξόλνπ ηνπ ηνλ 

πξσηόηνθν από ηνπο ηξεηο γηνπο ηνπ 
Αίολο, ελώ ηνπο άιινπο δύν, ηνλ Γώπο 

θαη ηνλ Ξούθο, ηνπο  

έζηεηιε λα απνηθίζνπλ άιια κέξε. Καη ν κελ Γώξνο ίδξπζε ηνλ Παξλαζζό ηελ απνηθία ησλ 
Γσξηέσλ, ν δε Ξνύζνο, πνπ παληξεύηεθε ηελ Κπέοςζα, θόξε ηνπ βαζιλιά Δπεσθέα, 
θαηνίθεζε ηελ Σεηξάπνιε ηεο Αηηηθήο (Οηλόε, Μαξαζώλα, Πξνβάιηλζν θαη Σξηθόξπζν). Από 
ηελ Κξένπζα, ν Ξνύζνο, απέθηεζε έλα γην, ηνλ Ασαιό, ελώ από ηελ εξσηηθή ζπλεύξεζε ηεο 
Κξένπζαο κε ην ζεό Απόιισλα πξνήιζε ν έηεξνο γηνο, νλόκαηη Ίωναρ.  



 

Δήμητρα και Τριπτόλεμος  
 

Δπεηδή, όκσο, ν Αραηόο ήηαλ ηαξαμίαο 
θαη ζθόησζε θάπνηνλ ζπκπαηξηώηε ηνπ, 
εμνξίζηεθε από ηελ Σεηξάπνιε θαη, 
επηθεθαιήο Φζησηώλ, θαηέβεθε ζηε 
Λαθεδαίκνλα, ηελ νπνία θαηέθηεζε, 
νλνκάδνληαο ηνπο απνίθνπο Ασαιούρ. 

Έλα ρξόλν κεηά, ν έηεξνο αδειθόο, ν 
ζενγέλλεηνο Ίσλαο, επεηδή ε Αηηηθή είρε 
πεξηζζεπνύκελν πιεζπζκό, 
κεηαλάζηεπζε ζηελ Αιγειαλεία, ηε ρώξα 
ησλ Αηγηαιέσλ Πειαζγώλ, εγνύκελνο 
πιήζνπο απνίθσλ, ηελ νπνία θαηέθηεζε 
θαη κεηνλόκαζε Ιωνία. Έπεηηα, έρηηζε 
ηελ πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπ, 
Δλίκη, πξνο ηηκή ηεο γπλαίθαο ηνπ 
Διίθεο, θόξε ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηά ησλ 
Πειαζγώλ Σελινούνηα, ην όλνκα ηνπ 
νπνίνπ θέξεη κέρξη ζήκεξα ην νκώλπκν 
πνηάκη.  

Έλαο από ηνπο εθιεθηνύο ηεο 
κπζνινγίαο ζηελ Αραΐα ήηαλ θαη ν 
πνηακόο Λάδωναρ ζηε Γάθνη, γύξσ 
από ηνλ νπνίν έρεη πιέμεη ν ζξύινο 
θνβεξέο ηζηνξίεο  

ζετθώλ εξώησλ. Δθεί δηαδξακαηίζηεθε ν κύζνο ηνπ Λεύθηππνπ πνπ ληύζεθε γπλαίθα γηα λα 
βξίζθεηαη θνληά ζηε λύκθε Γάθλε όηαλ απηή αλαδπόηαλ γπκλή από ηα λεξά ηνπ Λάδσλα. 
Δθεί θπλεγνύζε ε ζεά Άπηεμιρ θαη πεξηθεξόηαλ ν ηξαγνπόδαξνο θεόρ Παν. Δδώ ζηα όκνξθα 
δάζε ηνπ Αθξνδηζίνπ όξνπο, ππάξρνπλ ηα πεξίθεκα ινπηξά ηεο Αθξνδίηεο, όπνπ 
ζπλαληηόηαλ κε ηνλ εξαζηή ηεο, ηνλ Άξε 
 

 

 
 
 
 
 

Υεικόο - Βνπξατθόο 



Όζν πεξηζζόηεξν ηαμηδεύεη θαλείο ζηελ Διιάδα, ηόζν πεξηζζόηεξν καγεύεηαη από ηα ηνπία 
ηεο, ηηο ζπλερείο ελαιιαγέο, ηελ απέξαληε πνηθηιία, θαζώο θαη ην κνλαδηθό ζπλδπαζκό ηνπ 
θπζηθνύ θάιινπο κε ηα ηζηνξηθά κλεκεία. Έλα απ' απηά ηα ηνπία, ηα πξνηθηζκέλα κε ηδηαίηεξε 
θπζηθή νκνξθηά είλαη θαη ν νξεηλόο όγθνο Υεικνύ-Βνπξατθνύ. Δθηείλεηαη ζε κηα πεξηνρή 2.188 
ηρκ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην όξνο ηνπ Υεικνύ κε ηα ύδαηα ηπγόο, ηε ιίκλε Σζηβινύ, ην 
Γάζνο ησλ Καιαβξύησλ, ην πήιαην Καζηξηώλ θαη ην Φαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ. 

Οιόθιεξε ε πεξηνρή ηνπ Υεικνύ πεξηιακβάλεη 17 νηθόηνπνπο, ελώ ε βιάζηεζε ελαιιάζζεηαη 
αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία θαη ην πςόκεηξν. Μέρξη ηα 700κ θπξηαξρνύλ ηα πιαηάληα, νη 
ιεύθεο, ν ζρίλνο θαη ε δξπο, ελώ κεηαμύ 700-2000κ ζπλαληνύκε δάζε ειάηεο θαη πεύθεο. 
Πνιύ αμηόινγε είλαη θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο. Τπάξρνπλ 16 είδε ζειαζηηθώλ, ελώ 
ζεκαληηθόο είλαη θαη ν αξηζκόο ησλ εξπεηώλ αιιά θαη ησλ πνπιηώλ- θπξίσο αξπαθηηθώλ, 
όπσο ν ρξπζαεηόο θαη ν γύπαο. 

Ζ θάζε κηα από ηηο πεξηνρέο ηνπ νξεηλνύ όγθνπ Υεικνύ - Βνπξατθνύ έρεη ηε δηθή ηεο νκνξθηά 
θαη κνλαδηθόηεηα. Έηζη, ην Φαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ, παλέκνξθν θαη απόθξεκλν, 
ζρεκαηίζηεθε από ηνλ νκώλπκν πνηακό. Πινύζην ζε παλίδα θαη ρισξίδα θαη αλέγθηρην από 
ηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε δεκηνπξγεί έλα επηβιεηηθό ηνπίν γεκάην απόηνκεο θάζεηεο 
πιαγηέο.  

Μηα από ηηο ιίγεο νξεηλέο ιίκλεο ηεο Πεινπνλλήζνπ είλαη ε ιίκλε ηεο Σζηβινύ. ε πςόκεηξν 
πεξίπνπ 800κ δεκηνπξγήζεθε ύζηεξα από θαηνιίζζεζε πνπ έγηλε ην 1912, όηαλ ν πνηακόο 
Κξάζεο θξάρηεθε. Έλα άιιν πάιη κνλαδηθό δεκηνύξγεκα ηεο θύζεο, ην κπζηθό πήιαην ησλ 
Ληκλώλ βξίζθεηαη ζην ρσξηό Καζηξηά 16,5 ρικ από ηα Καιάβξπηα. Οη 13 θιηκαθσηέο ηνπ 
ιίκλεο εληππσζηάδνπλ, θαζώο θαη νη ζηαιαθηίηεο θαη νη ζηαιαγκίηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 
ζηνπο ηνίρνπο θαη ηηο νξνθέο ηνπ ζπειαίνπ. Σέινο, αλάκεζα ζηηο πςειόηεξεο θνξπθέο ηνπ 
όξνπο Υεικνύ βξίζθεηαη ε Νεξατδόξξαρε, ζε πςόκεηξν 2.100κ κε ηα Ύδαηα ηεο ηπγόο, πνπ 
ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία ραξίδνπλ Αζαλαζία. Οη θαηαξξάθηεο θαη νη απόηνκνη βξάρνη ηεο 
είλαη ηδηαηηέξσο επηβιεηηθνί.  

Ζ γξακκή ηνπ Οδνλησηνύ ζηδεξνδξόκνπ Γηαθνθηνύ - Καιαβξύησλ πξσηνιεηηνύξγεζε ην 
1896 θαη είλαη ε κνλαδηθή πνπ δηαζρίδεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ Βνπξατθνύ. 
Απόιπηα πξνζαξκνζκέλν κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν μεθηλά από ην Γηαθνθηό θαη αθνύ 
πεξάζεη κέζα από γέθπξεο θαη ζήξαγγεο, πεδηάδεο θη νξεηλνύο ζρεκαηηζκνύο πεξλά από ηε 
Εαρισξνύ θαη θαηαιήγεη ζηα Καιάβξπηα. Αμηνζεκείσηνη είλαη νη ζηαζκνί Νηάκαηα, Σξηθιηά θαη 
ε ζέζε "Πόξηεο". 

ε απόζηαζε 5 ρικ. από ηα Καιάβξπηα βξίζθεηαη ε ηζηνξηθή Μνλή ηεο Αγίαο Λαύξαο. 
Ηδξύζεθε ην 961κΥ, ελώ ε ζπκβνιή ηεο ζηε Δπαλάζηαζε ην 1821 ήηαλ ζπνπδαία αθνύ 
ππήξμε ε αθεηεξία ηεο. Πξνρσξώληαο ιίγν πην πέξα θαη ζε απόζηαζε 10ρικ από ηα 
Καιάβξπηα βξίζθεηαη ε Μνλή ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ ρηηζκέλε ζηε είζνδν κηαο ζπειηάο. Ζ 
ίδξπζή ηεο ηνπνζεηείηαη ηνλ 14ν αη., ελώ ε ζπκβνιή ηεο ζηελ Δπαλάζηαζε θαηά ησλ 
Σνύξθσλ ήηαλ εμόρσο ζεκαληηθή. Σέινο, 14 ρικ. από ηα Καιάβξπηα ζηε βόξεηα πιεπξά ηνπ 
Υεικνύ, ζηε ζέζε "Ξεξόθακπνο" βξίζθεηαη ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο.  

Ο νξεηλόο όγθνο Υεικνύ - Βνπξατθνύ κε ηελ πνηθηιόηεηα ηνπ βηνινγηθνύ πινύηνπ βνεζά ζηηο 
επηζηεκνληθέο έξεπλεο, παξέρεη δπλαηόηεηεο αλαςπρήο, αιιά απνηειεί θαη θαηαθύγην πνιιώλ 
δώσλ θαη πνπιηώλ. Χζηόζν ε ξύπαλζε, ηα θπηνθάξκαθα, ε ιαζξνζεξία, ε ππεξβόζθεζε θαη 
ε παξάλνκε πινηνκία ζέηεη ηελ πεξηνρή ζε θίλδπλν πνπ ελδέρεηαη έηζη λα ράζεη πνιιά από ηα 
γλσξίζκαηά ηεο. 

 

 

ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ ΜΔΓΑΛΟΤ 

ΠΖΛΑΗΟΤ  
   

Τοποθεσία - Πρόσβαση 

To θαηαπιεθηηθόηεξν ηεξό πξνζθύλεκα ηεο Οξζνδνμίαο ζηελ Πεινπόλλεζν, είλαη ε 



Ηεξά Μνλή ηνπ Μ. Σπειαίνπ, ε νπνία πξνθαιεί δένο θαζώο βξίζθεηαη ζηε ζθηά 

απόθξεκλνπ βξάρνπ ζε πςόκεηξν 940 κ. Πήξε ην όλνκα ηεο από ην θάζεην βξαρώδεο  

ζπγθξόηεκα ηνπ Φεικνύ, επάλσ ζην νπνίν είλαη θηηζκέλε ε Μνλή. Σήκεξα 

νθηαόξνθε, πςώλεηαη "θνιιεκέλε" ζην βξάρν θαζειώλνληαο θαη ηνλ πην αδηάθνξν 

επηζθέπηε. Τν θαζνιηθό ηεο Μνλήο ζθακκέλν ζην βξάρν, είλαη λαόο ζηαπξνεηδήο, 

εγγεγξακκέλνο κε δύν λάξζεθεο. Ο θύξηνο λαόο έρεη ηνηρνγξαθίεο ηνπ 1653, 

αμηόινγα καξκαξνζεηήκαηα ζην δάπεδν, μπιόγιππην ηέκπιν θ.ι.π. Σηε Μνλή ηνπ Μ. 

Σπειαίνπ ε ςπρή ηνπ πηζηνύ αηζζάλεηαη ηε κεδακηλόηεηά ηεο, θαζώο εηζέξρεηαη ζηελ 

θαηαλπθηηθή αηκόζθαηξα ηνπ λανύ κέζα ζην θνίισκα ηνπ ζπειαίνπ. Ζ πξόζβαζε 

ζηε Μνλή ζήκεξα είλαη εύθνιε : ζηελ Δζληθή νδό Αζελώλ - Παηξώλ, ζηξίβνπκε ζην 

θόκβν ηεο Πνύληαο θαη αθνινπζνύκε ην δξόκν πξνο Καιάβξπηα. Μεηά από 26 ρηι. 

θζάλνπκε ζηε Ηεξά Μνλή. Δπίζεο από ην Γηαθνθηό κε ηνλ νδνλησηό ζηδεξόδξνκν, 

θηάλεη ν επηζθέπηεο - πξνζθπλεηήο ζηα Καιάβξπηα θαη από εθεί ζε 15' κε 

απηνθίλεην ζηε Μνλή.  

Ιστορία Μονής 

Καηά ην Κηηηνξηθό ηεο Μνλήο, ε ηζηνξία θαη ε δσή ηεο Μνλήο ηνπ Μ. Σπειαίνπ 

αξρίδεη κε ην ζαπκαζηό ηξόπν ηεο αλεύξεζεο ηεο Ηεξάο Δηθόλνο. Γύν αδειθνί από 

ηελ Θεζζαινλίθε, Σπκεώλ θαη Θεόδσξνο, δηαθξηλόκελνη γηα ηελ κόξθσζε θαη ηελ 

επζέβεηά ηνπο, αθνύ αζθήζεθαλ ζηα όξε Όιπκπνο, Όζζα θαη Πειίν, ήιζαλ ζην Άγην 

Όξνο γηα λα γλσξίζνπλ θσηηζκέλνπο εζπραζηέο θαη άλδξεο ηεο εξήκνπ. Από εθεί 

πήγαλ ζηνπο Αγίνπο Τόπνπο γηα λα πξνζθπλήζνπλ όια ηα κέξε πνπ  

πεξηπάηεζαλ νη Θεαλδξηθνί πόδεο ηνπ Σσηήξνο Φξηζηνύ. Σηα Ηεξνζόιπκα έγηλαλ 

ηεξείο από ηνλ ζπνπδαίν επίζθνπν ηεο Αγίαο Πόιεο Μάμηκνλ. Δθεί ν θαζέλαο 

μερσξηζηά είδε ηελ ίδηα νπηαζία θαη έιαβαλ ηελ εληνιή λα κεηαβνύλ ζηελ Αραΐα , λα 

εύξνπλ ηελ ηζηνξεζείζα από ηνλ Θεεγόξν Δπαγγειηζηή Λνπθά αλάγιπθε εηθόλα ηεο 

Παλαγίαο. Υζηεξα από πνιιέο πεξηπιαλήζεηο θαη απνθαιππηηθά όλεηξα, 

ζπλάληεζαλ,ζηελ πεξηνρή ηεο Εαρισξνύο ηε βνζθνπνύια Δπθξνζύλε ην 362 κ.Φ. 

Όηαλ ηελ πιεζίαζαλ, ε Δπθξνζύλε ηνπο πξνζθπλά κε ζεβαζκό θαη αλαθέξεη ηα 

νλόκαηα ηνπο. Σηελ ζπλέρεηα ηνπο νδεγεί ζην ζπήιαην πνπ βξηζθόηαλ ε 

αλαδεηνύκελε Ηεξά Δηθόλα, ηήλ νπνία είρε αλαθαιύςεη -πξν νιίγνπ ρξόλνπ - ε ίδηα  

- ζεία Βνπιή-, κε ηελ νδεγία ελόο ηξάγνπ, πνπ πήγαηλε ζην ζπήιαην γηα λεξό θαη 

εμήξρεην κε βξεγκέλν ην γέλεηνλ ηνπ. Με πνιιή ραξά, επγλσκνζύλε θαη επιάβεηα, νη 

κνλαρνί Σπκεώλ θαη Θεόδσξνο πήξαλ ηελ εηθόλα έμσ ηνπ Σπειαίνπ θαη ην 

εθαζάξηζαλ από ηελ ππθλή βιάζηεζε. Όηαλ έθαπζαλ ηα θιαδηά, από ηελ ζεξκόηεηα 

εηηλάρζεθε βίαηα δξάθσλ πξνο ηελ έμνδν ηνπ Σπειαίνπ, όπνπ δηα θεξαπλνύ 

εθνλεύζεθε. Αλακλεζηηθά απηνύ ηνπ ζαύκαηνο ζώδνληαλ, κέρξη ηειεπηαία, ηα νζηά 

ηνπ δξάθνληα. Μέζα ζην ζπήιαηνλ θαηαζθεύαζαλ κηθξόλ Ναόλ θαη κεξηθά κηθξά 

θειιηά κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ πιήζνπο ησλ πηζηώλ, πνπ ζπλέξξεαλ δηα λα 

πξνζθπλήζνπλ ηελ ζαπκαηνπξγή εηθόλα ηεο Θενηόθνπ θαη λα αθνύζνπλ ηνλ Θείν 

Λόγν από ηνπο Θενθήξπθεο Παηέξεο Σπκεώλ θαη Θενδώξνλ. Πνιινί από ηνπο 

αθξναηέο παξέκελαλ γηα άζθεζε. Έηζη ζηγά-ζηγά ε Μνλή έγηλε κία από ηηο πιένλ 

πνιπκνλάρνπο Μνλάο θαη γλώξηζε αθκή θαη αίγιε. Υπήξμε δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ 

θάξνο ηεο Οξζνδνμίαο, έπαιμε ηνπ Διιεληζκνύ, εζηία αληίζηαζεο θαηά ησλ 

Τνύξθσλ θαηαθηεηώλ θαη άπαξην θξνύξην. Τέζζαξεο θνξέο θαηαζηξάθεθε από 

ππξθαγηέο, ην 840, ην 1400, ην 1640 θαη ην 1934 πάληνηε όκσο δηεζώδεην ε Αγία 

Δηθόλα κε ηξόπν ζαπκαζηό. Καηά ηνπο ρξόλνπο ηεο Τνπξθνθξαηίαο, επεηδή ήηαλ 

θέληξν αληίζηαζεο θαηά ησλ θαηαθηεηώλ, δέρηεθε πνιιέο επηζέζεηο, αιιά πνηέ δελ 

θαηαθηήζεθε. Δίλαη γλσζηή ε ππεξήθαλε, εξσηθή απάληεζε ηνπ εγνύκελνπ 

Γακαζθελνύ ηνλ Ηνύλην ηνπ 1827 ζηνλ Ηκπξαήκ. "... δηα λα πξνζθπλήζσκελ είλαη 

αδύλαηνλ ... αλ έιζεο εδώ λα καο πνιεκήζεο θαη καο ληθήζεο , δελ είλαη κεγάιν 

θαθόλ, δηόηη ζα ληθήζεο παπάδεο, αλ όκσο ληθεζήο ... ζα είλαη εληξνπή ζνπ ..." θαη 



πξαγκαηηθά ληθήζεθε κεηά από επηθό αγώλα θαη ηε βνήζεηα ηεο Παλαγίαο. Μόλν 

θαηά ηελ θαηνρή - Γεθέκβξηνο 1943 ε Μνλή ιεειαηήζεθε, νη κνλαρνί πιήξσζαλ ηε 

ζεξησδία ησλ Ναδί, θνλεπζέληεο ξηπηόκελνη ζε απόθξεκλν βξάρν. Τα ελαπνκείλαληα 

θειηά από ηελ ππξθαγηά ηνπ 1934, ππξπνιήζεθαλ.  

Η Μονή Μεγάλοσ Σπηλαίοσ σήμερα 

Παξ' όιεο απηέο ηηο δνθηκαζίεο, ε Μνλή ηνπ Μ. Σπειαίνπ, όπσο ην έζλνο καο κεηά 

από θάζε θαηαζηξνθή - ππξθαγηά - αλεγεηξόηαλ θαιύηεξε. Σήκεξα πςώλεηαη 

κεγαινπξεπήο - νθηαόξνθε -  

αλαθαηληζκέλε θαη ζπλερίδεη ηελ ηζηνξηθή πλεπκαηηθή ηεο πνξεία. Tν 1979 αλέιαβε 

ηελ Ζγνπκελία ηεο Μνλήο ν Παλνζηνινγηώηαηνο Αξρηκαλδξίηεο Νηθεθόξνο 

Θενδσξόπνπινο . Ζ Μνλή από "ηδηόξξπζκνο" έγηλε "Κνηλόβηνο", ώζηε απεξίζπαζηνη 

νη κνλαρνί λα ππεξεηνύλ ηελ Παλαγία, ζηελ ππεξεζία ηεο νπνίαο έηαμαλ ηνπο 

εαπηνύο ηνπο. Τν Μέγα Σπήιαην απνηειεί όαζε πλεπκαηηθή γηα ηνπο πνιπάξηζκνπο 

πξνζθπλεηέο παξόιν ην κηθξό αξηζκό κνλαρώλ, νη νπνίνη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο ππεξεηνύλ απηνύο . Σ' απηό επίζεο ζπκβάινπλ θαη νη ιαηθνί ππάιιεινη ηεο 

Μνλήο. Ζ Παλαγία ζύληνκα ζα επδνθήζεη λα ηαρζνύλ ζηελ ππεξεζία ηεο λένη 

αδειθνί θαη ε Μνλή λα μαλαδήζεη ηελ παιαηά ηεο αίγιε. Σηελ πξνζπάζεηα απηή 

ζπκβάιεη ν λένο Ζγνύκελνο ηεο Μνλήο, από ηνλ Μάξηην ηνπ 2003, 

Παλνζηνινγηώηαηνο Αξρηκαλδξίηεο π.Ηεξώλπκνο Κάξκαο.(θσηνγξαθία).  

Πνεσματικοί Θησασροί Μονής 

Η εικόνα τηρ Παναγίαρ Μεγαλοσπηλαιωτίσσηρ Δίλαη έξγν ηνπ Απνζηόινπ Λνπθά. 

Πηζηεύεηαη όηη καδί κε ην Δπαγγέιην θαη ηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ ηελ εράξηζε ν 

Απ. Λνπθάο ζην πλεπκαηηθό ηνπ ηέθλν, ηνλ εγεκόλα ηεο Αραΐαο Θεόθηιν.  

Δθείλνο δε ηελ εθιεξνδόηεζε ζηνπο απνγόλνπο ηνπ. Καηά ηελ επνρή ησλ δησγκώλ, 

απηνί ηελ έθξπςαλ ζην Σπήιαην. Όηαλ απηνί απέζαλαλ ή θνλεύζεθαλ δηα ηνλ 

Φξηζηόλ, παξέκεηλε ζην Σπήιαην κέρξη πνπ αλαθαιύθζεθε θαηα ηνλ ζαπκαζηό 

ηξόπνλ από ηελ Αγία Δπθξνζύλε. Δίλαη αλάγιπθε, πάρνπο ηξηώλ πόλησλ θαη 

πιαζκέλε από θεξί, καζηίρα θαη άιιεο ύιεο. Φέξεη εζζήηα ρξσκαηηζκέλε θαη ρξπζά 

δηαγξάκκαηα. Από ηηο πνιιέο ππξθαγηέο έρεη ακαπξσζεί. Τν ζώκα ηεο είλαη 

εζηξακκέλν δεμηά, κε θεθιηκέλε ηελ θεθαιή πξνο ηνλ Υηόλ ηεο, θξαηώληαο ηνλ ζην 

δεμί ρέξη (Γεμηνθξαηνύζα), ν νπνίνο κε ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη θξαηεί ειαθξά ηελ 

αξηζηεξή παιάκε ηεο Μεηξόο Τνπ, ελώ κε ην δεμηό θξαηεί ην Δπαγγέιην. Γεμηά θαη 

αξηζηεξά ηεο θεξόπιαζηεο εηθόλαο παξίζηαληαη, κεηά θόβνπ  

άγγεινη. Σηηο ηέζζεξεηο γσληέο ηεο εηθόλαο δεμηά εμαπηέξπγα Σεξαθείκ θαη αξηζηεξά 

πνιπόκκαηα Φεξνπβείκ.  

Μοςσείο - Ιεπά Κειμήλια Σην Μνπζείν ηεο Μνλήο ππάξρνπλ πνιιά ηεξά θαη εζληθά 

θεηκήιηα : εζληθέο ζηνιέο, ζηγγίιηα, ρεηξόγξαθα κε εμαίξεηεο κηθξνγξαθίεο, πνιύηηκνη 

ρξπζνί ζηαπξνί κε ηίκην μύιν, ραιθνγξαθίεο, πξνζσπνγξαθίεο θ.α. Σε εηδηθό 

παξεθθιήζην πνιιέο εηθόλεο, ιεηςαλνζήθεο κε νζηά πνιιώλ Αγίσλ θαη ηηο θάξεο ησλ 

ηδξπηώλ ηεο Μνλήο.  

 

Αξιοθέατα Τν "Τξύπην Ληζάξη", ε νπή απ' όπνπ δηέξρεηαη ην θσο ηνπ ήιηνπ, κόλν 

ζηηο  Ηζεκεξίεο.  

Ζ βξαρώδε πεξηνρή "θηζσηή" από ηελ νπνία ηα γεξκαληθά ζηξαηε΄ύκαηα θαηνρήο ην 

1943 εγθξέκηζαλ ηνπο παηέξεο ηεο Μνλήο θαζώο θαη πξνζθπλεηέο. 

Τν θξνύξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ βξάρνπ ηνπ Μεγ. Σπειαίνπ.  

Παπαγωγή Ζ Η. Μνλή ηνπ Μ. Σπειαίνπ, έρεη θηεκαηηθέο εθηάζεηο ζηα Καιάβξπηα 

θαη ζηελ πεξηνρή Γ.Γ. Eιαηώλα Γήκνπ Γηαθνπηνύ,από ηηο νπνίεο παξάγεη, έιαηόιαδν, 

εζπεξηδνεηδή, θαη νίλνλ .  



  

Ιεπά Μονή Αγίαρ Λαύπαρ 

 

4,5 ρηιηόκεηξα από ηελ πόιε ησλ Καιαβξύησλ ρσκέλε κέζα ζηα δέληξα είλαη θπηεκέλε ε ηζηνξηθή κόλε ηεο Αγίαο 
Λαύξαο. 
 
Γεμηά ηεο θύξηαο εηζόδνπ ηνπ πεξηβόινπ ηεο κνλήο βξίζθεηαη ην εθθιεζάθη πνπ εθεί θεξύρζεθε θαη επινγήζεθε ε 
επαλάζηαζε από ην Μεηξνπνιίηε Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλό θαηά ηελ ενξηή ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηνπ 1821. 
 
Σν ιάβαξν πνπ πςώζεθε ζήκεξα θπιάζζεηαη δηάηξεην από ζθαίξεο ζηελ ηξίηε κνλή πνπ ρηίζηεθε κεηά ηελ 
επαλάζηαζε γηαηί ηε δεύηεξε ηελ έθαςε ν Ηκπξαήκ θαη ζώζεθε κόλν ην θαζνιηθό ηεο.Καη ε ηξίηε κνλή θαηαζηξάθεθε 
από ζεηζκό,ππξθαγηέο θαη από ηνπο Γεξκαλνύο ην 1943, αιιά μαλαρηίζηεθε. 
 
Γηαζώζεθαλ αθόκε ην πνιύηηκν αδακαληνθόιιεην Δπαγγέιην Γώξν ηεο Αηθαηεξίλεο ηεο Μεγάιεο , ηα άκθηα θαη ε 
πνηκεληθή ξάβδνο ηνπ Παιαηνύ Παηξώλ Γεξκαλνύ.Σελ ζπιινγή ζπκπιεξώλεη κεγάινο αξηζκόο ζηαπξώλ από 
πνιύηηκνπο ιίζνπο θαη αιιά ζεκαληηθά αληηθείκελα ιαηξείαο.Από ηε κεγάιε ζπιινγή ησλ εηθόλσλ μερσξίδεη ε 
ρξνλνινγεκέλε ζηα 1600 εηθόλα ηνπ Άγηνπ Παληειεήκνλα. 
 
Κάζε ρξόλν 25 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηνύληαη νη ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο κε ζεκαληηθόηεξε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 
ζπλέιεπζεο ησλ νπιαξρεγώλ θαη ηελ ύςσζε ηνπ ιαβάξνπ ηεο επαλάζηαζεο. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

1943 - «Δπισείπηζη Καλάβπςηα» 
Ζ Καηνρή απνηειεί κηα νπό ηηο πην ζπγθινληζηηθέο πεξηόδνπο ηεο λεόηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Ο ιαόο καο, εμαληιεκέλνο από 
ηελ πνιεκηθή επνπνηία ηνπ 1940, ππνρξεώζεθε λα αληηκεησπίζεη πνιιαπιέο πεξηπέηεηεο θαη θαθνπρίεο. Σελ εηζβνιή ησλ 
θαηαθηεηώλ, ην πξόβιεκα ηεο επηβίσζεο, ηελ νδπλεξή πεξηπέηεηα ηεο πείλαο, εθηειέζεηο, βαζαληζηήξηα θαη θαηαζηξνθέο.  

Ζ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Καιαβξύησλ, ηόπνο κε καθξαίσλε ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη επαλαζηαηηθό παξειζόλ, ππέζηε ηελ πεξίνδν 
ηεο Καηνρήο ηεξάζηηεο απώιεηεο ζε έκςπρν δπλακηθό, κε καδηθέο εθηειέζεηο ακάρσλ θαη νινθιεξσηηθέο θαηαζηξνθέο. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1943, άξρηζαλ εθηειέζεηο, βνκβαξδηζκνί θαη θαηαζηξνθέο ρσξηώλ: 
- Ηνύιηνο 1943 (29/07): Βνκβαξδηζκόο ησλ ρσξηώλ Λαπάηα, Σξεριό, Μάλεζη. Μεηαμύ ησλ 16 ζπκάησλ θαη κηθξά παηδηά. 



- Αύγνπζηνο 1943 (31/08): Ππξπόιεζε ηνπ ρσξηνύ Άλσ Λνπζνί. Δθηέιεζε 4 θαηνίθσλ. Απαγρνληζκόο ζηελ πιαηεία ηνπ Υεικνύ 
ησλ Καιαβξύησλ ηνπ λεαξνύ Νηίλνπ Παπιόπνπινπ. 
- Ννέκβξηνο 1943 (29/11): Βνκβαξδηζκόο ηνπ ρσξηνύ Βπζσθά. 13 λεθξνί, ηξαπκαηίεο θαη θαηαζηξνθή νηθηώλ. 

Οη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ησλ Γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ Καηνρήο θνξπθώζεθαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1943, ζε κηα νξγαλσκέλε 
εθθαζαξηζηηθή επηρείξεζε ηεο πεξηνρήο ησλ Καιαβξύησλ, γλσζηή σο «Δπηρείξεζε Καιάβξπηα» («Unternehmen Kalawrita», από 
5 έσο 15 Γεθεκβξίνπ 1943). Μηα από ηηο πην ζθιεξέο επηρεηξήζεηο ηεο Βέξκαρη, όρη κόλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ Δπξώπε, 
γεληθόηεξα. 

Από ηηο αξρέο ηνπ 1943, ζην ρώξν ηεο Αηγηαιείαο θαη ησλ Καιαβξύησλ ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά αληηζηαζηαθά γεγνλόηα, κεηαμύ ησλ 
νπνίσλ ε Μάρε Ρνγώλ-Κεξπηλήο (16-17/10/1943), ε νπνία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπληξηβή ηνπ Γεξκαληθνύ ιόρνπ θαη ηε 
ζύιιεςε 86 Γεξκαλώλ αηρκαιώησλ. Μεηά ηε δηακόξθσζε ελόο γεληθόηεξνπ θιίκαηνο αλεζπρίαο γηα ηελ αληηζηαζηαθή δξάζε 
ζηελ πεξηνρή ησλ Καιαβξύησλ, ε 117 Μνλάδα Κπλεγώλ απνθαζίδεη λα δξάζεη. 

Σα Γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα, πνπ μεθίλεζαλ από Σξίπνιε, Αίγην, Πάηξα, αθνινύζεζαλ αθηηλσηή πνξεία ζύκθσλα κε ηνπο 
γεξκαληθνύο ράξηεο, κε θαηεύζπλζε ηελ επαξρία Καιαβξύησλ θαη θαηάιεμε ηα Καιάβξπηα. 

Οη Γεξκαληθέο δπλάκεηο, κεραλνθίλεηεο θαη πεδνπόξεο, πνπ μεθηλνύλ από ηελ Πάηξα, ζηηο 05/12/1943 κε θαηεύζπλζε ηα 
Καιάβξπηα, είραλ επηθεθαιήο ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Γηνύιηνπο Βόιθηγθεξ (G. Wolfinger) θαη αθνινύζεζαλ ην δξόκν Πάηξα - 
Υαιαλδξίηζα - Καιάβξπηα, απόζηαζε 77 ρηιηνκέηξσλ. 

ην μεθίλεκά ηνπο ιεειάηεζαλ θαη ππξπόιεζαλ ηε Μνλή Οκπινύ, ζε κηθξή απόζηαζε λόηηα ηεο Πάηξαο. 
- ηηο 06/12, κεηά από έλα αηύρεκα ηνπ Wolfinger, δηνηθεηήο νξίζηεθε ν Δκπεξζκπέξγθεξ (Ebersberger), δηνηθεηήο ηνπ 
ζπληάγκαηνο Αηγίνπ. 
- ηηο 07/12, ηα πεδνπόξα ηκήκαηα ρηέληζαλ ζην πέξαζκά ηνπο όια ηα ρσξηά θαη ζθόξπηζαλ ηε θσηηά θαη ην ζάλαην. ηελ Κάησ 
Βιαζία ζθόησζαλ 3 άλδξεο θαη 1 γπλαίθα θαη ζηνλ Κάιαλν 3 βνζθνύο από ηα Καιάβξπηα θαη έλαλ αθόκε πνιίηε. Μεηά 
ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο: ε κία πήγε πξνο Λερνύξη - Σξηπόηακα - Γίβξε θαη επέζηξεςε από Μνξόρνβα - Λεηβάξηδη θαη ε άιιε 
ζπλέρηζε πξνο Καιάβξπηα. 
- ηηο 08/12, πέξαζαλ από ην Μάλεζη θαη ην αξαδί, ζθόησζαλ 1 άλδξα. 
- ηηο 09/12, έθηαναλ ζηε δηαζηαύξσζε ηνπ δξόκνπ θεπαζηνύ-Κιεηηνξίαο. ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Άλλαο, ζπγθέληξσζαλ όιν 
ηνλ αλδξηθό πιεζπζκό ηνπ ρσξηνύ Βπζσθά θαη, κεηά από κηα ζύληνκε νκηιία, ηνπο άθεζαλ ειεύζεξνπο. Σελ ίδηα κέξα, κπήθαλ 
ζηα Καιάβξπηα. 
- ηηο 10/12, εθηέιεζαλ ζην ρσξηό πξκπάλη (Πξηόιηζνο) 5 άλδξεο. 

Οη Γεξκαληθέο δπλάκεηο από Αίγην πξνο Καιάβξπηα, κε επηθεθαιήο ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Δκπεξζκπέξγθεξ (Ebersberger), 
εθόξκεζαλ ζηα Καιάβξπηα, κε 3 πεδνπόξα ηκήκαηα. 
- ηηο 06/12 άιιε πεδνπόξν νκάδα, από ην Αίγην, πξνρώξεζε κε πνξεία από ηνλ Κεξελίηε πνηακό πξνο Πιαηαληώηηζζα, Βηιηβίλα 
θαη Μακνπζηά, ζηελ νπνία, αθνύ εγθαηαζηάζεθε, έζηεζε ελέδξα. 
- ηηο 07/12 , πεδνπόξεο θάιαγγεο από ην Αίγην πξνρσξνύλ θάλνληαο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξεζείο θαη αθνύ θαηέβεθαλ από ηελ 
νξνζεηξά ηαπξηά πάλσ από ην ρσξηό Ρνγνί, ηνπνζέηεζαλ κπδξάιηα θαη όικνπο. 
- ηηο 08/12, ν Ebersberger ρώξηζε ην ζηξαηό ζε δύν νκάδεο θαη κπήθαλ ην πξσί ζηνπο Ρνγνύο. Έθαςαλ νινζρεξώο ην ρσξηό 
θαη εθηέιεζαλ 65 άλδξεο θαη παηδηά. 
- Άιιε νκάδα κπήθε ηελ ίδηα εκέξα ζηελ Κεξπηλή, έβαιαλ θσηηά θαη εθηέιεζαλ 38 άλδξεο θαη παηδηά, 
- ηε ζπλέρεηα, έθαςαλ ηελ Άλσ θαη Κάησ Εαρισξνύ θαη ζθόησζαλ 19 άλδξεο. Αθνινύζσο έθηαζαλ ζηε Μνλή ηνπ Μεγάινπ 
πειαίνπ θαη ζθόησζαλ 16 άηνκα, κνλαρνύο, επηζθέπηεο θαη ππνηαθηηθνύο, ελώ εθηέιεζαλ θαη 9 κνλαρνύο, ζηε ζέζε Φειόο 
ηαπξόο. 
- ηηο 09/12, έθηαζαλ ζην ρσξηό νύβαξδν, όπνπ έβαιαλ θσηηά θαη ζθόησζαλ 5 άλδξεο, ην ίδην θαη ζην ρσξηό Βξαρλί, όπνπ 
ζθόησζαλ 6 άλδξεο. 
ηε ζηάζε ηεο Κεξπηλήο εγθαηαζηάζεθε Γεξκαληθή δηκνηξία. ηε ζέζε απηή εθηειέζηεθαλ 4 άλδξεο. 
- ηηο 09/12, πεξλώληαο από ηηο Απιέο ησλ Καιαβξύησλ, Γεξκαληθέο δπλάκεηο, κε επηθεθαιήο ηνλ Ebersberger, κπήθε ζηα 
Καιάβξπηα, όπνπ είραλ θηάζεη θαη νη δπλάκεηο από ηελ Πάηξα. 
- ηηο 13/12, νινθιήξσζαλ ηελ επηρείξεζε, ππξπόιεζαλ θαη θαηέζηξεςαλ νινθιεξσηηθά ηελ πόιε ησλ Καιαβξύησλ, ιεειάηεζαλ 
ό,ηη πνιύηηκν ππήξρε θαη εθηέιεζαλ όιν ηνλ αλδξηθό πιεζπζκό ηεο πόιεο από 14 ρξνλώλ θαη πάλσ, ζηε Ράρε ηνπ Καππή. 
- ηηο 14/12, αλέβεθαλ ζην Μνλαζηήξη ηεο Αγίαο Λαύξαο, ην ιεειάηεζαλ, ην ππξπόιεζαλ θαη εθηέιεζαλ 6 άλδξεο, κνλαρνύο, 
επηζθέπηεο θαη ππνηαθηηθνύο. Σελ ίδηα εκέξα, ιεειάηεζαλ ην ρσξηό Βπζσθά, ζθόησζαλ 3 άλδξεο θαη έθπγαλ γηα ηελ Πάηξα. 
Δπίζεο πέξαζαλ από ην Μνλαζηήξη ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ θαη ην έθαςαλ. 

Σα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα πνπ θηλήζεθαλ από Σξίπνιε κε επηθεθαιήο ηνλ ηαγκαηάξρε Gnass, θαηεπζύλζεθαλ πξνο Γεκεηζάλα 
θαη Λαγθάδηα Αξθαδίαο. 
- ηηο 07/12, δόζεθε δηαηαγή ζηελ νκάδα κάρεο ΚΟΚΔΡΣ λα πξνρσξήζεη από ηα Παγθξαηέτθα Καιύβηα κέζσ ηνπ ρσξηνύ Φίιηα 
θαη Σζνξσηά ζηα Μαδέτθα (Κάησ Κιεηηνξία). Σελ ίδηα εκέξα ηα Γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα κπήθαλ ζηα Μαδέτθα αλαδεηώληαο ηελ 



ηύρε ησλ Γεξκαλώλ αηρκαιώησλ ηεο Μάρεο Ρνγώλ-Κεξπηλήο, ρηελίδνληαο όια ηα γύξσ ρσξηά θαη ηε λύρηα ηεο 07/12 πξνο 08/12 
έθηαζαλ ζην Μάδη. Σν ίδην ίδην απόγεπκα, νη αληάξηεο είραλ ήδε πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ησλ αηρκαιώησλ. 
- Οη Γεξκαλνί κεηέθεξαλ ηνπο δηαζσζέληεο ζηα Μαδέτθα θαη θαηέζεζαλ ηα γεγνλόηα ζηνλ πληαγκαηάξρε Le Suir, ν νπνίνο είρε 
ήδε θηάζεη ζηελ πεξηνρή. 
- Οη Γεξκαλνί, κε 12 έιιελεο νδεγνύο, ην άββαην ην βξάδπ ζηηο 11/12, θαηεπζύλζεθαλ πξνο ην ρσξηό Μάδη θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε 
ζέζε Μαγέξνπ ζηηο 12/12, όπνπ βξήθαλ ηνπο εθηειεζζέληεο Γεξκαλνύο. Δθεί εθηέιεζαλ 10 Μαδαίνπο. 
- ηηο 14/12, ιεειάηεζαλ θαη έθαςαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ Μαδετθσλ θαη κεηά έθπγαλ πξνο ηελ Σξίπνιε. 

ην απόξξεην ξαδηνγξάθεκα ηεο 117 Jager Division (Αξ.1595/43), θαηαγξάθεηαη ν ηειηθόο απνινγηζκόο ηεο Δπηρείξεζεο 
Καιάβξπηα: "(1) Καηεζηξάθεζαλ νινθιεξσηηθά ηα ρσξηά: Ρνγνί, Κεξπηλή, ηάζε Κεξπηλήο, Άλσ Εαρισξνύ, Κάησ Εαρισξνύ, 
νύβαξδν, Βξαρλί, Καιάβξπηα, Μνλαζηήξηα Μεγάινπ πειαίνπ θαη Αγίαο Λαύξαο, Αγία Κπξηαθή, Απιέο, Βπζσθά, Φηέξε, 
Πιαηαληώηηζζα, Ππξγάθη, Βάιηζα, Μειίζζηα, Μνλαζηήξη Οκπινύ, Λαπαλαγνί, Μάδη, Μαδέηθα, Παγθξάηη, Μνξόρσβα, Γεξβέλη, 
Βάιηνο, Πιαλεηέξνπ, Καιύβηα. (2) 696 Έιιελεο εθηειέζηεθαλ...". 

Σν Οινθαύησκα ησλ Καιαβξύησλ 
Οη Γεξκαλνί κπήθαλ ζηα Καιάβξπηα ζηηο 09/12. Γεκηνύξγεζαλ έλαλ αζθπθηηθό θινηό γύξσ από ηελ πόιε, πξνθεηκέλνπ λα κελ 
κπνξεί θαλείο λα μεθύγεη. Σελ έληνλε αλεζπρία ησλ θαηνίθσλ θαηάθεξε, παξαπιαλώληαο ηνπο, λα θαηεπλάζεη ν Γεξκαλόο 
Γηνηθεηήο, ν νπνίνο ηνπο δηαβεβαίσζε όηη δελ πξόθεηηαη θαλείο λα πάζεη ηίπνηε θαη όηη ν ζηόρνο ηνπο ήηαλ ε εμόλησζε ησλ 
αληαξηώλ. Πξνρώξεζαλ αξρηθά ζηελ ππξπόιεζε ζπηηηώλ πνπ αλήθαλ ζε αληάξηεο θαη αλαδήηεζαλ ηελ ηύρε ησλ Γεξκαλώλ 
ηξαπκαηηώλ ηεο Μάρεο ηεο Κεξπηλήο. 

ηηο 12/12, νη Γεξκαλνί άξρηζαλ λα εηνηκάδνληαη γηα λα απνρσξήζνπλ ηελ επνκέλε. Σν πξσί ζηηο 13/12, εκέξα Γεπηέξα, πξηλ 
θαιά θαιά μεκεξώζεη, ρηύπεζαλ ηηο θακπάλεο ηεο θεληξηθήο εθθιεζίαο θαη Γεξκαλνί αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηώηεο δηέηαμαλ λα 
ζπγθεληξσζνύλ όινη νη θάηνηθνη ζην Γεκνηηθό ρνιείν, αθνύ πάξνπλ καδί ηνπο κηα θνπβέξηα θαη ηξόθηκα κηαο εκέξαο. 

ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ έγηλε ν ρσξηζκόο θαη ν απνρσξηζκόο. Σα γπλαηθόπαηδα θιείζηεθαλ ζην ζρνιείν θαη νη άλδξεο από 14 
ρξνλώλ θαη πάλσ νδεγήζεθαλ ζε θάιαγγεο ζηελ θνληηλή Ράρε ηνπ Καππή. Ο ρώξνο ήηαλ πξνζεθηηθά επηιεγκέλνο. Ζ 
ακθηζεαηξηθή ηνπ δηακόξθσζε δελ ζα επέηξεπε ζε θαλέλα λα γιηηώζεη. Οη Καιαβξπηηλνί ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα βιέπνπλ ηηο 
πεξηνπζίεο ηνπο, ηα ζπίηηα θαη νιόθιεξε ηελ πόιε, λα θαίγνληαη θαη, καδί ηνπο, λα παξαδίδνληαη ζηε θσηηά νη γπλαίθεο θαη ηα 
αλήιηθα παηδηά ηνπο έγθιεηζηα ζην θηίξην ηνπ ρνιείνπ, ην νπνίν θξνπξνύζαλ πάλνπινη ζηξαηηώηεο. 

Ο Γεξκαλόο Γηνηθεηήο, γηα λα θαζεζπράζεη θαη λα παξαπιαλήζεη ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο, έδσζε ην ιόγν ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ 
ηηκήο όηη δελ πξόθεηηαη λα ηνπο ζθνηώζνπλ. Οιόθιεξε ε πόιε παξαδόζεθε ζεο θιόγεο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ν Οδνλησηόο θαηεθόξηδε θαηάθνξηνο κε ηηο ζνδηέο από ην πιηάηζηθν ησλ Γεξκαλώλ ζηα ζπίηηα, ζηα καγαδηά θαη 
ηηο απνζήθεο, απ΄ όπνπ άξπαμαλ όηη πνιύηηκν ππήξρε. Μαδί θαη ηα ρξήκαηα θαη ηα απνζέκαηα ησλ Σξαπεδώλ θαη ησλ Γεκνζηώλ 
Τπεξεζηώλ, αθνύ πξνεγνπκέλσο αλάγθαζαλ ηνπο Γηεπζπληέο λα ηα παξαδώζνπλ. 

Από ην μελνδνρείν «Μέγαο Αιέμαλδξνο», κε κηα πξάζηλε θαη ύζηεξα κηα θόθθηλε θσηνβνιίδα, δόζεθε ην ζύλζεκα ηεο εθηέιεζεο. 
Σα πνιπβόια ζέξηζαλ ηνπο Καιαβξπηηλνύο. Αθνινύζεζε ε ραξηζηηθή βνιή πνπ νινθιήξσζε ην έγθιεκα. Γηαζώζεθαλ 13 άηνκα. 

ην δεκνηηθό ζρνιείν, ηα γπλαηθόπαηδα έδεζαλ ζηηγκέο αγσλίαο θαη ηξόκνπ, θαζώο νη θιόγεο έδσλαλ ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ. 
πάδνληαο πόξηεο θαη παξάζπξα θαηάθεξαλ ηειηθά λα μεθύγνπλ ηξέρνληαο καθξηά από ηα ζπίηηα πνπ θιέγνληαλ, άξρηζαλ λα 
αλαδεηνύλ ηνπο δηθνύο ηνπο, Μία από ηηο γπλαίθεο, ε ειηθησκέλε Κξίλα Σζαβαιά, πνδνπαηήζεθε από ην παληθόβιεην πιήζνο 
ησλ γπλαηθόπαηδσλ θαη μεςύρεζε πξηλ αληηθξίζεη ην απνηξόπαην έγθιεκα. 

Ύζηεξα, νη γπλαίθεο αλεθόξηζαλ πξνο ην κέξνο πνπ είραλ νδεγήζεη ηνπο άλδξεο θαη βξέζεθαλ κπξνζηά ζην πην θξηθηαζηηθό θαη 
απάλζξσπν ζέακα. Άλδξεο, παηεξάδεο, γηνη θαη αδειθνί θείηνληαλ λεθξνί πιεκκπξηζκέλνη ζην αίκα. 

Σν κεγάιν Γξάκα ησλ Καιαβξύησλ είρε μεθηλήζεη. Σα ληάηα, νη δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηεο πόιεο, πεξηνπζίεο θαη θόπνη ρξόλσλ 
αθαλίζηεθαλ ζηηο 2:34΄ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1943, όπσο δείρλνπλ νη δείθηεο ηνπ ζηακαηεκέλνπ ξνινγηνύ ηεο εθθιεζίαο. 

Ζ ζπλέρεηα ηνπ δξάκαηνο βξήθε ηηο γπλαίθεο λα πξνζπαζνύλ κε ηα λύρηα λα ζθάςνπλ πξόρεηξνπο ηάθνπο ζηελ παγσκέλε γε ηνπ 
Γεθέκβξε, γηα λα ζάςνπλ ηνπο λεθξνύο ηνπο. Με ηηο θνπβέξηεο πνπ είραλ θνληά ηνπο, κεηέθεξαλ ηνπο ζθνησκέλνπο ζην 
λεθξνηαθείν θαη άιινπο έζαςαλ εθεί ζην ιόθν, κηα ηξαγηθή ζθελή πνπ θξάηεζε κέξεο. 

Αθνινύζεζε ε πξνζπάζεηα ηεο επηβίσζεο κέζα ζηα ραιάζκαηα, πνπ έκειιε γηα ρξόληα λα ζηεγάζνπλ ηηο απνξθαληζκέλεο 
νηθνγέλεηεο. 

Σν Οινθαύησκα ησλ Καιαβξύησλ «ζπγθίλεζε θαη ζπλέλσζε ηνπο Έιιελεο - δπλάκσζε ηνλ αγώλα ηνπο θαηά ηνπ θαηαθηεηή», 



νκνινγεί ν ηόηε γεληθόο ζηξαηησηηθόο δηνηθεηήο ησλ Γεξκαλώλ ζηελ Διιάδα. 

Οη Καιαβξπηηλέο Γπλαίθεο, νη Καιαβξπηηλέο Μαλάδεο, κνξθέο εξσηθέο, παιεύνληαο θάησ από δύζθνιεο ζπλζήθεο, θαηάθεξαλ λα 
αλαζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη λα μαλαρηίζνπλ ηελ πόιε κέζα από ηα εξείπηα. 

ηνλ Σόπν ηεο Δθηέιεζεο, ν Λεπθόο ηαπξόο θαη ε Πεηξσκέλε Καιαβξπηηλή Μάλα, αηώληα ζύκβνια ηνπ καξηπξίνπ, 
εμαθνινπζνύλ λα ζηέιλνπλ κελύκαηα εηξήλεο θαη ζπλαδέιθσζεο ησλ ιαώλ ηνπ θόζκνπ. 

 

 
 

 


