
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦH 
ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡYΤΩΝ 

ΑΠO ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΛΕΦΤΑ 
ΧΡΩΣΤΑΝΕ 
ΚΑΙ ΨΥΧΕΣ

Το φθινόπωρο του 1943 και έπειτα από τη συνθηκολόγηση της 
φασιστικής Ιταλίας στις 8 Σεπτεµβρίου 1943, ο διοικητής του 749 
Συντάγµατος Ορεινών Κυνηγών της 117ης Μεραρχίας Ορεινών 
Κυνηγών, ο 39χρονος Συνταγµατάρχης Γιούλιους Βέλφιντζερ, 
έλαβε εντολή να αντικαταστήσει άµεσα την 1η Τεθωρακισµένη 

Μεραρχία, που είχε αναπτυχθεί εκείνη την εποχή στη βορειοδυτι-
κή Πελοπόννησο. Στις 3 Οκτωβρίου, ο Συνταγµατάρχης διέταξε το 
Ι/749 Τάγµα του Συντάγµατος να σταθµεύσει στο Αίγιο, το ΙΙ/749 
στο Ξυλόκαστρο, ενώ το ΙΙΙ/749 και το Επιτελείο του συντάγµατος 

θα παρέµεναν στην Πάτρα. 

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΜΠΛΑΒΕΡΗ



Β
ΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 749 
Συντάγµατος Ορεινών Κυνη-
γών ήταν «η παρεµπόδιση κάθε 
προσπάθειας τυχόν διείσδυσης 

συµµαχικών δυνάµεων προς και επά-
νω από τον Ισθµό της Κορίνθου», καθώς 
επίσης και η απόκρουση τυχόν επιθέ-
σεων στο µήκος της παραλιακής οδού 
Πατρών–Κορίνθου, αυτό που σήµερα 
αποκαλείται «παλαιά εθνική οδός Αθη-
νών–Πατρών». Στο πλαίσιο αυτής της 
γενικότερης αποστολής, η περιφρούρη-
ση της κρίσιµης περιοχής του Αιγίου, 
κοµβικού σηµείου µε λιµάνι, σιδηρο-
δροµικό σταθµό και οδικό άξονα, αλλά 
και του τριγώνου Πάτρας–Καλαβρύτων–
Τρυπιών, ήταν η βασική αποστολή του 
749 Συντάγµατος Ορεινών Κυνηγών.

∆ιοικητής του Ι/749 Τάγµατος ήταν 
ο φανατικός ναζιστής Ταγµατάρχης 

Χανς Εµπερσµπέργκερ, ο οποίος στις 
8 Οκτωβρίου έλαβε προφορική εντολή 
του µεράρχου του Υποστράτηγου Καρλ 
φον Λε Σουίρ, να ανιχνευθεί η περιο-
χή και ο δρόµος προς τα Καλάβρυτα. Ο 
Συνταγµατάρχης του, χαρακτήριζε τον 
Ταγµατάρχη Εµπερσµπέργκερ «δύστρο-
πο και σκληρό αξιωµατικό, ο οποίος 
ανήκει σε εκείνους που εκτελούν τυφλά 
κάθε διαταγή». Η διαταγή µεταστάθµευ-
σης του Ι/749 Τάγµατος στο Αίγιο εκτε-
λέστηκε στις 10 Οκτωβρίου. Το Τάγµα 
διέθετε πέντε λόχους Ορεινών Κυνη-
γών και διοικητής του 5ου Λόχου ήταν 
ο Λοχαγός Όττο Γιοχάνες Σόµπερ, 31 
ετών, προερχόµενος από το Σώµα των 
υπαξιωµατικών. 

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Λοχαγός Σό-
µπερ έλαβε διαταγή από τον διοικητή 
του Ταγµατάρχη Εµπερσµπέργκερ να 

ξεκινήσει επιχείρηση µε σκοπό την 
«αναγνώριση και ανίχνευση της περι-
οχής Καλαβρύτων, Νιαµάτων και Τρυ-
πιών», προκειµένου να διασφαλίσει 
πιθανά µελλοντικά καταλύµατα για τη 
διενέργεια εκκαθαριστικών επιχειρήσε-
ων κατά των ανταρτών του ΕΛΑΣ της 
περιοχής. Η απλή παράθεση των ηµε-
ροµηνιών αποκαλύπτει ότι η επιχείρη-
ση οργανώθηκε εξαιρετικά εσπευσµένα 
και ανατέθηκε στον λόχο του Σόµπερ, ο 
οποίος είχε φτάσει τελευταίος στο Αίγιο, 
δεν ήταν ακόµα πλήρης και του έλειπαν 
βαρέα όπλα και τα υποζύγιά του. Για τον 
λόγο αυτό, υπό τις διαταγές του Λοχα-
γού Σόµπερ τέθηκε και µία διµοιρία του 
1ου Λόχου, που βρισκόταν ήδη στην 
πόλη του Αιγίου και είχε µάλιστα στρα-
τοπεδεύσει κοντά στον 5ο Λόχο. Λίγο 
πριν την αναχώρηση του 5ου Λόχου, 

Η φωτογραφία αυτή, ελέχθη ότι παρουσιάζει 
στρατιώτες  της 117ης Μεραρχίας Ορεινών 
Κυνηγών, να ξεκουράζονται µετά την 
καταστροφή των Καλαβρύτων.
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Σε αυτή την περιοχή είχε αναπτυχθεί ένα δραστήριο 
αντιστασιακό κίνηµα, µε κυρίαρχο τον ΕΛΑΣ, του 
οποίου τη δύναµη, οι ίδιες οι γερµανικές υπηρεσίες 
εκτιµούσαν στην περιοχή της βορειοδυτικής 
Πελοποννήσου σε 5.500-6.000 άτοµα.
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προστέθηκαν στη δύναµή του και µε-
ρικοί άνδρες του 3ου Λόχου και έτσι 
σχηµατίστηκε ένα ανοµοιογενές σύνο-
λο 97 ανδρών, που ποτέ στο παρελθόν 
δεν είχαν πραγµατοποιήσει µαζί κάποια 
αποστολή.  

Η «µάχη της Κερπινής», στις 17 
Οκτωβρίου 1943, µεταξύ των ανδρών 
Συγκροτήµατος Μάχης του 5ου Λόχου 
του Λοχαγού Σόµπερ και των ανταρτών 
του ονοµαζόµενου «Ανεξάρτητου τάγ-
µατος Καλαβρύτων» του ΕΛΑΣ, απετέ-
λεσε τη γενεσιουργό αιτία της σφαγής 
των Καλαβρύτων, η οποία συντελέστηκε 
περίπου ένα δίµηνο αργότερα. Και αυτό, 
γιατί η συγκεκριµένη µονάδα έπεσε σε 
µία καλοστηµένη παγίδα των Ελλήνων 

ανταρτών, υφιστάµενη σηµαντικές απώ-
λειες. Τρεις Γερµανοί σκοτώθηκαν επι-
τόπου, 4 τραυµατίστηκαν και 81 άλλοι 
συνελήφθησαν αιχµάλωτοι, γεγονός 
πρωτοφανές για τους στρατιώτες της 
Βέρµαχτ. Παρ’ όλο που στο επίσηµο 
ηµερολόγιο της 117ης Μεραρχίας του 
Υποστράτηγου Λε Σουίρ το περιστατικό 
της συγκεκριµένης ηµέρας χαρακτηρί-
ζεται απλά ως «συµπλοκή», ο αντίκτυ-
πος που είχε για τη γερµανική διοίκηση 
κατοχής ήταν εκ διαµέτρου αντίθετος. 
Και για λόγους γοήτρου, αλλά και για 
επιχειρησιακούς λόγους, καθώς η Πε-
λοπόννησος µετά τη συνθηκολόγηση 
της φασιστικής Ιταλίας εθεωρείτο ως 
µία από τις πιθανότερες περιοχές για 
την απόβαση των Συµµάχων στην Ευ-
ρώπη. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή είχε 
αναπτυχθεί ένα δραστήριο αντιστασια-
κό κίνηµα, µε κυρίαρχο τον ΕΛΑΣ, του 
οποίου τη δύναµη, οι ίδιες οι γερµα-
νικές υπηρεσίες εκτιµούσαν στην περι-
οχή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου 
σε 5.500-6.000 άτοµα. Τη διοίκηση 
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ασκούσε ο Αντισµήναρχος (Ι) ∆ηµή-
τριος Μίχος, επικεφαλής των ανταρ-
τών του ΕΛΑΣ! Στην πραγµατικότητα, 
και παρά τις εκτιµήσεις των αρµόδιων 
γερµανικών πηγών της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι Έλληνες 
αντάρτες της περιοχής ήταν περίπου 
300-500 άνδρες. 

Αµέσως µετά τη µάχη, άρχισαν οι 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ των τοπικών 
Αρχών και των ανταρτών του ΕΛΑΣ από 
τη µία πλευρά και των Γερµανών κατα-
κτητών από την άλλη, για την απελευ-
θέρωση των αιχµαλώτων. ∆εν υπήρξε 
όµως αποτέλεσµα. Στις 29 Νοεµβρίου, 
οι Έλληνες αντάρτες απέστειλαν την τε-
λευταία τους πρόταση: µία ονοµαστική 
αναφορά Ελλήνων κρατουµένων στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερµα-
νίας για να απελευθερωθούν, καθώς 
και την απελευθέρωση 50 Ελλήνων 
κρατουµένων για κάθε έναν Γερµανό 
αιχµάλωτο. Ίσως στην πρόταση αυτή να 
περιλαµβανόταν (ή να έγινε) η απελευ-
θέρωση του έγκλειστου στο στρατόπεδο 

1. Στη σφαγή των Καλαβρύτων, το έργο των 
Γερµανών υποβοήθησε και ένας αριθµός Ελλήνων 
που υπηρετούσαν στα Τάγµατα Ασφαλείας.

2. Γερµανοί αξιωµατικοί παρατηρούν πτώµατα 
ανταρτών, προφανώς µετά από κάποια συµπλοκή, 
το φθινόπωρο του 1943 στη Δυτική Ελλάδα.
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Το ίδιο απόγευµα, ο Εµπερσµπέργκερ διατάζει 
την εκτέλεση τεσσάρων «υπόπτων» Ελλήνων που 
συνελήφθησαν έξω από τα Καλάβρυτα και ενός Ιταλού 
στρατιώτη, ο οποίος είχε αυτοµολήσει στον ΕΛΑΣ.   
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συγκεντρώσεως του Νταχάου, γενικού 
γραµµατέα του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη. 
Τέτοιες απόψεις διατυπώθηκαν µεταπο-
λεµικά, ωστόσο ποτέ δεν κατέστη δυνα-
τό να επιβεβαιωθούν και εποµένως να 
θεωρηθούν έγκυρες.  

Μετά την απάντηση αυτή, οι Γερµα-
νοί ξεκίνησαν δεύτερο γύρο εκκαθαρι-
στικών επιχειρήσεων στην περιοχή, πιο 
σκληρό αυτή τη φορά. Στις ενέργειές 
τους περιέλαβαν πλέον και εκτελέσεις 
οµήρων σε διάφορες περιοχές, όπως 
στις 3 ∆εκεµβρίου, που εκτέλεσαν 50 
οµήρους στο Αίγιο. 

Τελικά, µέσα σε αυτή την περιρρέ-
ουσα κατάσταση, αργά το απόγευµα της 
7ης ∆εκεµβρίου οι αντάρτες του ΕΛΑΣ 
σκότωσαν στο χείλος µιας χαράδρας 
του Χελµού και στη συνέχεια έριξαν σε 
αυτή, 70 από τους Γερµανούς αιχµάλω-
τους, δεµένους ανά δύο. Κάποιοι όµως, 
ελάχιστοι, από αυτούς διασώθηκαν (αν 
και βαρύτατα τραυµατισµένοι) και όταν 
βρέθηκαν από τους συναδέλφους τους 
την επόµενη ηµέρα, τους εξέθεσαν τα 
καθέκαστα. 

Στις 10 ∆εκεµβρίου, ο ίδιος ο Υπο-
στράτηγος Λε Σουίρ αναθέτει στον Ταγ-
µατάρχη Εµπερσµπέργκερ, διοικητή του 
Ι/749 Τάγµατος, τη διοίκηση της όλης 
επιχείρησης «Καλάβρυτα», όπως την 
ονόµασαν οι ίδιοι οι Γερµανοί. Αµέσως 
ξεκινούν ανακρίσεις αναφορικά µε την 
τύχη των τριών από τους τέσσερις τραυ-
µατίες της µάχης της Κερπινής, που εί-
χαν συλληφθεί από τους αντάρτες και 
είχαν µεταφερθεί στο νοσοκοµείο των 
Καλαβρύτων. Σύντοµα οι Γερµανοί πλη-
ροφορήθηκαν ότι οι τραυµατίες είχαν 
µεταφερθεί από τους αντάρτες στη θέση 
Ξυδιά, όπου εκτελέστηκαν και τα πτώ-
µατά τους ρίχτηκαν σε ένα ξεροπήγα-
δο της περιοχής. Μετά από προτροπή 
του δηµάρχου Καλαβρύτων Χρήστου 
Παπανδρέου, του οποίου οι δύο γιοι 
ήταν στο βουνό αντάρτες του ΕΛΑΣ, τα 
πτώµατα των Γερµανών µεταφέρθηκαν 
στο νεκροταφείο της πόλης και θά-
φτηκαν κανονικά. Το ίδιο απόγευµα, ο  
Εµπερσµπέργκερ διατάζει την εκτέλεση 
τεσσάρων «υπόπτων» Ελλήνων που συ-
νελήφθησαν έξω από τα Καλάβρυτα και 
ενός Ιταλού στρατιώτη, ο οποίος είχε 
αυτοµολήσει στον ΕΛΑΣ.     

Την εποµένη, 11 ∆εκεµβρίου, µετά 
από σχετική εντολή του Υποστράτη-
γου Λε Σουίρ, ο Εµπερσµπέργκερ διέ-
ταξε την εκταφή των πτωµάτων για τη 

διενέργεια νεκροψίας από Γερµανούς 
στρατιωτικούς γιατρούς, µε τη συµµετο-
χή και δύο Καλαβρυτινών γιατρών. Έγι-
ναν ανακρίσεις και την επόµενη ηµέρα 
οι νεκροί ετάφησαν ξανά «µε πλήρεις 
στρατιωτικές τιµές», σύµφωνα µε τους 
Γερµανούς. 

Ο ίδιος ο Υποστράτηγος Λε Σουίρ 
πιθανολογείται ότι παραβρέθηκε στην 
κηδεία των στρατιωτών του, καθώς 
αποδεδειγµένα βρισκόταν στην περιο-
χή το διάστηµα 9-11 ∆εκεµβρίου, χρη-
σιµοποιώντας το µικρό, µονοκινητήριο, 
αεροπλάνο του τύπου «Φίζελερ Στορχ», 
που είχε προσγειωθεί σε λιβάδι έξω από 
τα Μαζέικα και τα Καλάβρυτα, «για να 
επιθεωρήσει αυτοπροσώπως την εφαρ-
µογή των αντίστοιχων αντιποίνων», 
όπως σηµειώνει στην έκθεσή του ο Συ-
νταγµατάρχης Βάλτερ Μπαρτ, επιτελικός 
του Στρατηγού.    

Στις 10 ∆εκεµβρίου, ο Λε Σουίρ 
επαναλαµβάνει µε πιο σαφή τρόπο τη-
διαταγή του για «εκκαθάριση των πε-
ριοχών παραµονής και την επιστροφή 
των µονάδων στη βάση τους µε την 
ταυτόχρονη εφαρµογή αυστηρότατων 

αντιποίνων, όπως και τη µεταφορά των 
κοπαδιών, για να περιοριστούν οι δυ-
νατότητες διαβίωσης των ανταρτών στις 
περιοχές όπου κυριαρχούν µέχρι τώρα 
οι συµµορίες». Ταυτόχρονα, διατάζει «σε 
αντίποινα για τη θανάτωση των µελών 
του 1ου και 5ου λόχου του 749ου Συ-
ντάγµατος Ορεινών Κυνηγών να ισο-
πεδωθούν οι τοποθεσίες Μαζέικα και 
Καλάβρυτα. Επίσης, τα χωριά στις περι-
οχές όπου έγιναν έρευνες και στα οποία 
αποδεδειγµένα στεγάστηκαν συµµορίες 
ή υπήρξε αντίσταση κατά τη διάρκεια 
της έρευνας ή βρέθηκαν όπλα και πυ-
ροµαχικά». Η διαταγή αυτή εκτελείται 
την ίδια µέρα, καθώς οι άνδρες του αρ-
χίζουν να µαζεύουν κοπάδια και προ-
µήθειες από την περιοχή, ενέργεια που 
θα ολοκληρωνόταν µέχρι την Κυριακή 
12 ∆εκεµβρίου, ώστε την εποµένη, ∆ευ-
τέρα 13 του µηνός, να µεταφερθούν στις 
γερµανικές βάσεις στην Πάτρα και στο 
Αίγιο. 

Το βράδυ της 12ης ∆εκεµβρίου, ο 
Ταγµατάρχης Εµπερσµπέργκερ συγκε-
ντρώνει στον σταθµό διοικήσεως του 
τάγµατός του, στο κέντρο των Καλα-
βρύτων, τους διοικητές των λόχων του, 
δίνοντάς τους τη διαταγή δράσης για 
την επόµενη µέρα. Σύµφωνα µε αυ-
τήν, «... θα έπρεπε να εφαρµοστούν τα 
αντίποινα που είχε διατάξει η µεραρ-
χία, δηλαδή τη συγκέντρωση του πλη-
θυσµού, την εκτέλεση των ανδρών και 
την πυρπόληση της πόλης». Σύµφωνα 
λοιπόν µε το «σχέδιο», οι Γερµανοί θα 
ξύπναγαν νωρίς το πρωί τον πληθυσµό 
της πόλης µε κωδωνοκρουσίες, θα τους 
συγκέντρωναν στην πλατεία έξω από 
την εκκλησία ή στο προαύλιο του σχο-
λείου όπου θα γινόταν η επιλογή των 
«ικανών προς στράτευση ανδρών», τους 
οποίους θα οδηγούσαν στο χωράφι του 
Καππή, έξω από την κωµόπολη. Εκεί, η 
«σωφρονιστική διµοιρία» του τάγµατος 
θα αναλάµβανε την εκτέλεσή τους. Γυ-
ναίκες, παιδιά και υπερήλικες θα είχαν 
κλειδωθεί στο σχολείο, την ίδια ώρα 
που άλλες δυνάµεις θα πυρπολούσαν 
την πόλη. Το σύνθηµα για την εκτέλεση 
των αθώων Καλαβρυτινών θα δινόταν 
µε µία φωτοβολίδα, που θα ριχνόταν 
από τον σταθµό διοικήσεως, µετά από 
σχετική εντολή του Εµπερσµπέργκερ.    

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών, ο 4ος 
Λόχος της µονάδας, ο λόχος του Αν-
θυπολοχαγού Γιούπε, έλαβε εντολή να 
ταχθεί περιµετρικά έξω από την πόλη 

1. Γερµανικός χάρτης στον οποίο απεικονίζονται, 
βάσει των υπαρχουσών πληροφοριών, οι 
εκτιµήσεις για τις ανταρτικές δυνάµεις στην 
Πελοπόννησο.

2. Ο Στρατηγός Φραντς Μπέµε εξέφρασε την 
ευαρέσκειά του για τις επιχειρήσεις στην 
Πελοπόννησο τον χειµώνα του 1943.

2
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για να αποκρούσει τυχόν επίθεση των 
ανταρτών του ΕΛΑΣ εναντίον τους. Οι 
φόβοι αυτοί όµως του Εµπερσµπέργκερ 
δεν ευσταθούσαν, γιατί οι αντάρτες εί-
χαν εγκαταλείψει ήδη την ευρύτερη πε-
ριοχή της επαρχίας.  

Όταν οι διοικητές των λόχων επέ-
στρεψαν στην οικία όπου φιλοξενού-
ντο, µε σπαστά ελληνικά και χειρονο-
µίες ειδοποίησαν τον ιδιοκτήτη Αλέκο 
Αγιαννιτόπουλο να πάρει την οικογέ-
νειά του και να φύγει. Αυτός ειδοποιεί 
τρεις ακόµα φίλους του (Γιώργο Καλ-
δίρη, Νίκο Παπαβασιλείου και Μήτσο 
Καλδίρη) να εγκαταλείψουν την πόλη. 
Τελικά δεν έφυγαν, αλλά κρύφτηκαν σε 
έναν λάκκο και καλύφτηκαν µε πυκνό 
γρασίδι στον κήπο του σπιτιού του Γ. 
Καλδίρη. Ένας άλλος Καλαβρυτινός, ο 
Μήτσος Σηµαντήρας, προειδοποιήθηκε 
και αυτός από έναν άλλο Γερµανό και 
κρύφτηκε και αυτός σε έναν λάκκο στο 
παχνί του σπιτιού του και σκεπάστηκε 
από τη µητέρα του µε κοτρόνες. Όλοι 
αυτοί, µόλις οι Γερµανοί ξεκίνησαν τις 
έρευνες από σπίτι σε σπίτι, δεν άντεξαν 
και από φόβο µήπως πάθουν τίποτα οι 
συγγενείς τους βγήκαν έξω και ακολού-
θησαν τους Γερµανούς. Μετά την τρα-
γωδία διαπιστώθηκε ότι καµία από τις 
κρυψώνες τους δεν είχε πάθει απολύ-
τως τίποτα, ούτε και τις είχαν ανακαλύ-

της τραγωδίας. Περί το µεσηµέρι οι Γερ-
µανοί άρχισαν να βάζουν φωτιά στην 
πόλη.  

Μία από τις πιο τραγικές περιπτώ-
σεις ήταν αυτή του 40χρονου Βασίλη 
Αναστασόπουλου, ο οποίος είχε κρυ-
φτεί στο πατάρι του ξενοδοχείου «Πάν-
θεον». Όταν οι Γερµανοί ξαναέψαχναν 
το ξενοδοχείο τον ανακάλυψαν, γιατί 
είχε βγει από την κρυψώνα του για να 
βοηθήσει τη γυναίκα του που εκείνη 
την ώρα γεννούσε. Οι Γερµανοί άφησαν 
γυναίκα και το νεογέννητο κοριτσάκι 
και δεν έκαψαν το ξενοδοχείο εξαιτί-
ας της λεχώνας και του νεογέννητου. 
Πήραν µαζί τους όµως τον πατέρα και 
τον εκτέλεσαν. Το κοριτσάκι αργότερα 
ονοµάστηκε Βασιλική, προς τιµή του 
νεκρού πατέρα της και όπως έλεγε αρ-
γότερα η ίδια, «ποτέ στη ζωή της δεν 
γιόρτασε τα γενέθλιά της». 

Οι Γερµανοί πυρπόλησαν και το σχο-
λείο µε τα γυναικόπαιδα. Τότε, κάποιοι 
από τους γέρους άρχισαν να πέφτουν 
πάνω στην πόρτα για να την ανοίξουν, 
αλλά οι Γερµανοί σκοποί από έξω τους 
εµπόδιζαν. Τελικά ήλθε κάποιος άλλος 

ψει οι Γερµανοί. Τέλος, ένας γερµανο-
µαθής φύλακας των τοπικών φυλακών, 
ο Καϊάφας, µιλώντας µε έναν Γερµανό, 
τον άκουσε εµπιστευτικά να του λέει να 
φύγει από τα Καλάβρυτα. Αυτός αµέσως 
ειδοποίησε τον γιατρό Χάµψα, αλλά δεν 
έγινε πιστευτός, γιατί ήταν γνωστός 
πότης της πόλης. Ο γιατρός προτίµη-
σε να µείνει και να κοιµηθεί στο σπίτι 
του, ενώ ο Καϊάφας κρύφτηκε σε λάκκο 
µέσα σε ένα κοτέτσι κοντά στις φυλακές, 
αλλά όταν πήραν φωτιά και οι φυλακές, 
αναγκάστηκε να βγει από την κρυψώνα 
του. Εκτελέστηκε στις 14 ∆εκεµβρίου 
από τους αποχωρούντες Γερµανούς.      

Η ∆ευτέρα, 13 ∆εκεµβρίου, ξεκίνησε 
στα Καλάβρυτα µε έντονες και συνεχείς 
κωδωνοκρουσίες, τους Γερµανούς να 
ερευνούν όλα τα σπίτια και µε κραυγές 
να συγκεντρώνουν βιαίως τον κόσµο 
στην εκκλησία και στο σχολείο. Ο και-
ρός ήταν µουντός, ενώ στην πόλη είχε 
πέσει µία πυκνή οµίχλη. Στο σχολείο οι 
Γερµανοί έκαναν τον διαχωρισµό. Μέσα 
έµπαιναν οι γυναίκες, οι ηλικιωµένοι 
άνω των 65 ετών και τα παιδιά κάτω 
από 15. Έξω έµεναν όλοι οι υπόλοιποι 
άνδρες από 15 ως 65 ετών. Υπήρξαν 
ωστόσο και περιπτώσεις όπου 12χρονοι 
ανεπτυγµένοι «µπήκαν» στους άνδρες, 
ενώ 16χρονοι αδύνατοι, παρέµειναν µε 
τα παιδιά. Ήταν οι τυχεροί και οι άτυχοι 

Πανοραµική άποψη των Καλαβρύτων, µετά  
το ολοκαύτωµα της 13ης Δεκεµβρίου 1943.  
Οι εκτεταµένες καταστροφές είναι εµφανείς.
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Η 
117Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ Κυ-
νηγών (117 Gebirgsdivision) 
προήλθε από την 717η Με-
ραρχία Πεζικού, που ήταν 

κατά βάση µία αυστριακή µεραρχία 
και η οποία συγκροτήθηκε στις αρχές 
Μαΐου 1941 στη Βιέννη. Απετελείτο από 
νεοσύλλεκτους και έφεδρους του XVII 
(17ου) ∆ιαµερίσµατος της αυστριακής 
πρωτεύουσας, γι’ αυτό και έλαβε συ-
γκεκριµένο αριθµό στην ονοµασία της, 
ως 717η Μεραρχία Πεζικού. Πρώτος 
(προσωρινός) διοικητής της µεραρχίας 
ανέλαβε ο Γερµανός Ταξίαρχος Πάουλ 
Χόφµαν. Στην αρχική της µορφή, το 
ποσοστό των Αυστριακών στρατιωτών 
και στελεχών της µεραρχίας, ξεπερνού-
σε το 50% και ο µέσος όρος ηλικίας του 
προσωπικού της ξεπερνούσε τον αντί-
στοιχο µέσο όρο ηλικίας του γερµανι-
κού Στρατού. 

Αυτός ήταν και ο βασικότερος λόγος 
που αποστολή της µεραρχίας δεν ήταν η 
συµµετοχή της σε µάχες στο Ανατολικό 
Μέτωπο, αλλά η ανάληψη «αποστολών 
ασφαλείας στη Γιουγκοσλαβία, µε σκο-
πό την περιφρούρηση σηµαντικών για 
τη Βέρµαχτ εγκαταστάσεων». Την εποχή 
αυτή, η µεραρχία θα µπορούσε να χα-
ρακτηριστεί και ως «µειωµένης συνθέ-
σεως», καθώς απετελείτο µόνο από δύο 
συντάγµατα (737 και 749 Συντάγµατα 
Πεζικού), αντί των προβλεπόµενων κα-
νονικά τριών, γι’ αυτό και συµπληρώ-
θηκε και από το 670 Σύνταγµα Πυρο-
βολικού. Κάθε σύνταγµα απετελείτο από 
τρία τάγµατα, των πέντε λόχων έκαστο. 
Επιπλέον, κάθε σύνταγµα απετελείτο 
από έναν λόχο πυροβολικού, αντιαρµα-
τικών και από µία διµοιρία Μηχανικού 
και ανιχνευτών.

Στις αρχές του καλοκαιριού του 1941, 
η 717η Μεραρχία Πεζικού έφτασε στην 
περιοχή της Σερβίας και ανέλαβε δράση, 
νότια του Βελιγραδίου. Σύντοµα όµως, 
αντί για αποστολές ασφαλείας εγκατα-
στάσεων ενεπλάκη σε αντιανταρτικές 
επιχειρήσεις κατά των Γιουγκοσλάβων 
ανταρτών. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι 
µόνο εντός Σεπτεµβρίου του 1941 τα 
δύο συντάγµατα πεζικού της µεραρχί-
ας πραγµατοποίησαν 105 «επιχειρήσεις 
καταδροµών» κατά των ανταρτών. 

Στο πλαίσιο της γνωστής διαταγής 
περί εκτελέσεων αντιποίνων του Στρα-
τάρχη Κάιτελ της 16ης Σεπτεµβρίου 
1941, οι άνδρες της µεραρχίας υλοποί-
ησαν την πρώτη «διαταγή αντιποίνων» 
στις 16 Οκτωβρίου 1941, εκτελώντας 
«συνολικά 1.736 άνδρες και 19 κοµ-
µουνίστριες», σύµφωνα µε την επί-
σηµη γερµανική αναφορά, στην πόλη 
Κράλιεβο. 

Στις 11 Φεβρουαρίου 1943, η 717η 
Μεραρχία Πεζικού διατάχθηκε να µετα-
σταθµεύσει από τη Γιουγκοσλαβία στην 
Ελλάδα, ενώ µετά από σχετική διαταγή 
της Ανώτατης Στρατιωτικής ∆ιοίκησης 

της Βέρµαχτ, η µεραρχία άλλαζε ονο-
µασία και ρόλο µετονοµαζόµενη σε 
117η Μεραρχία Ορεινών Κυνηγών (117 
Gebirgsdivision). Η µεραρχία διατάχτη-
κε να µεταφερθεί στην Πελοπόννησο, 
αναλαµβάνοντας ουσιαστικά την προ-
στασία της έναντι τυχόν συµµαχικών 
αποβάσεων.

Στις 18 Μαρτίου 1943 ο Συνταγ-
µατάρχης των Ορεινών Κυνηγών Καρλ 
φον Λε Σουίρ ανέλαβε καθήκοντα νέου 
διοικητή της µεραρχίας, ενώ πέντε µέ-
ρες αργότερα, στις 23 του µηνός, συ-
ντελέστηκε επίσηµα η µετονοµασία της. 
Τα δύο συντάγµατα πεζικού και το ένα 
πυροβολικού της 717 Μεραρχίας Πεζι-
κού διατηρήθηκαν, αλλά µετονοµάστη-
καν σε 737, 749 και 670 Συντάγµατα 

Ορεινών Κυνηγών. Άµα τη αναλήψει 
της διοικήσεως της µεραρχίας από τον 
Συνταγµατάρχη Λε Σουίρ, του οποίου 
ο παππούς, Βαυαρός στρατηγός και 
υπουργός Βίλχελµ φον Λε Σουίρ είχε 
ακολουθήσει το 1831 τον Όθωνα στην 
Ελλάδα, η δύναµη της 117ης Μεραρχί-
ας Ορεινών Κυνηγών ανερχόταν σε 70 
αξιωµατικούς, 485 υπαξιωµατικούς και 
2.596 στρατιώτες.   

Την 1η Μαΐου 1943 ο Συνταγµα-
τάρχης Καρλ φον Λε Σουίρ προήχθη 
σε υποστράτηγο και ανέλαβε τη διοί-
κηση της 117ης Μεραρχίας Ορεινών 
Κυνηγών. Στις 12 Μαΐου ο Λε Σουίρ 

διατάχθηκε να µεταφέρει ολόκληρη 
τη µεραρχία του στην περιοχή Τρι-
πόλεως–Άργους «για να υποστηρίξει 
τις ιταλικές δυνάµεις σε ενδεχόµενη 
συµµαχική αποβατική ενέργεια». Το 
αρχηγείο του εγκαταστάθηκε στην 
Τρίπολη, ενώ στις 21 του µηνός η δύ-
ναµη της µεραρχίας του είχε σχεδόν 
διπλασιαστεί (160 αξιωµατικοί, 1.073 
υπαξιωµατικοί και 5.730 στρατιώτες). 
Στις 21 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε η 
πρώτη σύγκρουση γερµανικών δυνά-
µεων κατοχής και Ελλήνων ανταρτών 
του ΕΛΑΣ στην Πελοπόννησο, κοντά 
στο Μουλάτσι Αρκαδίας, ενώ την 1η 
Αυγούστου η 117 Μεραρχία Ορεινών 
Κυνηγών χαρακτηρίστηκε επίσηµα 
«πλήρως ετοιµοπόλεµη».

117η Μεραρχία Ορεινών Κυνηγών

Oι άνδρες της µεραρχίας υλοποίησαν 
την πρώτη «διαταγή αντιποίνων» στις 
16 Οκτωβρίου 1941, εκτελώντας 
συνολικά «1.736 άνδρες και 19 
κοµµουνίστριες», σύµφωνα µε την 
επίσηµη γερµανική αναφορά, στην 
πόλη Κράλιεβο της Σερβίας. 



Γερµανός και αφού διαπληκτίστηκε 
µε τους συναδέλφους του, άνοιξε την 
πόρτα και άφησε γυναίκες, παιδιά και 
γέρους να βγουν έξω. 

Περίπου την ίδια ώρα άρχισαν να 
πέφτουν και οι πρώτοι –πυκνοί– πυρο-
βολισµοί που ηχούσαν από την αµφιθε-
ατρική πλαγιά του οικοπέδου του Καπ-
πή. Επικεφαλής της κατ’ ευφηµισµόν 
«σωφρονιστικής διµοιρίας» του τάγµα-
τος, που µε τα πολυβόλα της εκτέλεσε 
τους κατοίκους των Καλαβρύτων, ήταν ο 
Υπολοχαγός Βίλιµπαντ Ακαµπχούµπερ. 
Τα πολυβόλα έριξαν τρεις µεγάλες ριπές 
των 20 δευτερολέπτων η καθεµία και στη 
συνέχεια οι Γερµανοί στρατιώτες αναµί-
χτηκαν εν µέσω των ακίνητων κορµιών 
των Καλαβρυτινών και µε τα πιστόλια 
τους έδιναν τις χαριστικές βολές. 

Ο τραγικός απολογισµός
Ο τελικός απολογισµός, τραγικός: 

1.436 άνδρες από 14 ως 80 ετών, δηλα-
δή το 70,5% του ανδρικού πληθυσµού 
της κωµόπολης, είχαν εκτελεστεί. ∆ι-
ασώθηκαν µόνο 13 άτοµα, που είχαν 
την «τύχη» να πέσουν από πάνω τους 
τα σώµατα νεκρών συγχωριανών τους 
και να θεωρηθούν και αυτοί από εκτε-
λεστές τους νεκροί. Σύµφωνα µε τις 
γερµανικές πηγές, οι νεκροί στα Καλά-
βρυτα ανήλθαν στους 511 και συνολικά 
σε ολόκληρη την επαρχία Καλαβρύτων 
στα 677 άτοµα. Μεταξύ των εκτελεσθέ-
ντων και οι διευθυντές της Εθνικής και 
της Αγροτικής Τράπεζας της πόλης, που, 
προτού εκτελεστούν, µεταφέρθηκαν από 
τους Γερµανούς στις τράπεζες που δι-
ηύθυναν και άνοιξαν τα χρηµατοκιβώ-
τια, από τα οποία οι Γερµανοί πήραν 
το ποσό των 270.000.000 κατοχικών 
δραχµών. Αµέσως µετά τους έφεραν 

πίσω στον τόπο του µαρτυρίου και τους 
εκτέλεσαν. 

Οι γυναίκες, που στο µεταξύ είχαν 
κρυφτεί σε ένα παρακείµενο δασάκι, 
µόλις έφυγαν οι Γερµανοί από τον τόπο 
του µαρτυρίου, έτρεξαν αλλόφρονες 
εκεί, αναζητώντας η καθεµιά τους δι-
κούς της ανθρώπους, µέσα σε οιµωγές 
και θρήνους. Η µακάβρια έρευνα στα-
µάτησε όταν έπεσε η νύχτα. 

∆υστυχώς, όπως αποκαλύφθηκε 
µεταπολεµικά, µαζί µε τα γερµανικά 
στρατεύµατα στη σφαγή των Καλαβρύ-
των είχαν συµµετάσχει και Έλληνες των 
ταγµάτων ασφαλείας, ντυµένοι κυρίως 
µε γερµανικές και ιταλικές στολές και 
φορώντας «τζόκεϋ εργασίας» και όχι 
κράνος, όπως τα γερµανικά τµήµατα, 
για να ξεχωρίζουν από αυτά. 

Οι στρατιώτες του Εµπερσµπέργκερ, 
έχοντας καταληφθεί προφανώς από ένα 
δολοφονικό αµόκ, αποχωρώντας από τα 
µαρτυρικά Καλάβρυτα κατέστρεφαν όλα 
τα χωριά της περιοχής απ’ όπου περ-
νούσαν και εκτελούσαν όποιον έβλε-
παν µπροστά τους. Στις 14 ∆εκεµβρίου 
1943 επιτέθηκαν και κατά της Μονής 
της Αγίας Λαύρας, την κατέστρεψαν και 
την πυρπόλησαν, ενώ εκτέλεσαν και 
τέσσερις από τους µοναχούς της: έναν 
ηλικιωµένο που ήταν πνευµατικά καθυ-
στερηµένος και άλλους τρεις οι οποίοι 
είχαν καθυστερήσει να φύγουν προ-
κειµένου να τον πάρουν µαζί τους µε 
ασφάλεια, καθώς και έναν εργαζόµενο 
στη µονή. Την ίδια µέρα καταστράφηκε 
και λεηλατήθηκε η Μονή του Μεγά-
λου Σπηλαίου. Στις 16 ∆εκεµβρίου, ο 
Εµπερσµπέργκερ συνέταξε την – τυπι-
κά γερµανική– «τελική αναφορά και την 
έκθεση εµπειριών» από την Επιχείρηση 
«Καλάβρυτα». 
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∆υστυχώς, όπως αποκαλύφθηκε µεταπολεµικά, µαζί µε 
τα γερµανικά στρατεύµατα στη σφαγή των Καλαβρύτων 

είχαν συµµετάσχει και Έλληνες των ταγµάτων ασφαλεί-
ας, ντυµένοι κυρίως µε γερµανικές και ιταλικές στολές 
και φορώντας «τζόκεϋ εργασίας» και όχι κράνος, όπως 

τα γερµανικά τµήµατα, για να ξεχωρίζουν από αυτά. 

1. Ο Ταγµατάρχης Χανς Εµπερσµπέργκερ, 
υπό τις διαταγές του οποίου 
καταστράφηκαν τα Καλάβρυτα.

2. Άλλη µία εικόνα της καταστροφής που 
άφησαν πίσω τους οι Γερµανοί στρατιώτες.

3. Εκεί όπου κάποτε υπήρχε ζωή, δεν 
απέµειναν παρά µόνο ερείπια και ερήµωση.
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