
 

13 Δεθεκβξίνπ 1943 – 13 Δεθεκβξίνπ 2022 

  Σπκπιεξώλνληαη 79 ρξόληα από ηελ εκέξα πνπ νη ΝΑΖΘ κε πεξηζζή βαλαπζόηεηα, δηέπξαμαλ ηε ζθαγή ησλ Καιαβξύησλ, έλα 

από ηα κεγαιύηεξα εγθιήκαηα πνιέκνπ, πνπ γλώξηζε πνηέ ε αλζξσπόηεηα. Μηα θηελσδία βαζηά ραξαγκέλε ζηηο ζειίδεο ηεο 

παγθόζκηαο ηζηνξίαο.  

  Τε Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ ηνπ 1943, ε θακπάλα ηεο Μεηξόπνιεο Καιαβξύησλ, άξρηζε λα ρηππά από ηα μεκεξώκαηα. Σε ιίγν 

ήξζε ε δηαηαγή λα ζπγθεληξσζνύλ όινη νη θάηνηθνη ηεο πόιεο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν, έρνληαο καδί ηνπο κηα θνπβέξηα θαη 

ηξόθηκα γηα κηα κέξα. Πάλσ από 1750 άλζξσπνη, 350 νηθνγέλεηεο. Νένη γέξνη, γπλαίθεο θαη παηδηά ζπγθεληξώζεθαλ, αλήζπρνη, 

ζην Σρνιείν. Η πόιε νξθάλεςε, πεξίπνπ 800 Έιιελεο παηξηώηεο από ηα Καιάβξπηα θαη ηα γύξσ ρσξηά, δνινθνλήζεθαλ, 

ζθαγηάζηεθαλ από ηνπο ΝΑΖΘ, ηνπο αηκνζηαγείο δνινθόλνπο, κε ην πξόζρεκα ησλ αληηπνίλσλ γηα ηελ αηρκαισζία 77 Γεξκαλώλ 

ζηξαηησηώλ. Τν κεζεκέξη, ζηηο 2:34 αθξηβώο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην ηζηνξηθό ξνιόη ηεο εθθιεζίαο ηεο πόιεο, κέλεη 

ζηακαηεκέλν κέρξη ζήκεξα, ζαλ λα εθηειέζηεθε θαη απηό, κηα θσηνβνιίδα, πνπ έπεζε από ηελ πόιε έδσζε ην ζύλζεκα γηα ηε 

ζθαγή.  Η δηαηαγή δίλεηαη από ηνλ επηθεθαιήο ηνπ απνζπάζκαηνο, Γεξκαλό ινρία Τέξλεξ θαη νη ηξηαληαπέληε Γεξκαλνί 

ζηξαηηώηεο πνπ ρεηξίδνληαλ ηα πνιπβόια, άξρηζαλ λα μεξλνύλ ην ζάλαην., ζην ζπγθεληξσκέλν άκαρν πιεζπζκό. 

  Σθνπόο ηνπ επεηεηαθνύ απηνύ θεηκέλνπ όκσο, δελ είλαη νύηε λα επηζύξεη ην κίζνο θαηά ηνπ γεξκαληθνύ ιανύ, νύηε βέβαηα λα 

εμάξεη ηα πλεύκαηα εθδίθεζεο. Σθνπόο είλαη ε ζύκεζε, ε κλήκε. Πξέπεη πάληα λα ζπκόκαζηε ηηο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο, πνπ 

ζηηγκάηηζαλ θαηά θαηξνύο, άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά ηελ αλζξσπόηεηα. Δελ πξέπεη λα μερλάκε, αιιά κε ζεβαζκό λα 

ζπκόκαζηε. Απηή ε ζύκεζε, είλαη ε θαιύηεξε απόδνζε ηηκήο ζηνπο λεθξνύο ησλ Καιαβξύησλ θαη ηαπηόρξνλα κηα ππόκλεζε ηνπ 

ζε πόζν απάλζξσπε ζθιεξόηεηα κπνξεί λα θηάζεη ν άλζξσπνο, όηαλ θαζνδεγείηαη από αθξαίεο θσλέο, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ 

επαρζνύο λαδηζκνύ. Πξέπεη ινηπόλ πνηέ λα κελ μερλάκε ην νινθαύησκα ησλ Καιαβξύησλ, ηε καύξε Δεπηέξα, ηεο δέθαηεο 

ηξίηεο Δεθεκβξίνπ 1943. 

  Ωο εθ ηνύηνπ είλαη εζηθή θαη λνκηθή ππνρξέσζε ηεο Σεκεξηλήο Γεξκαλίαο, λα απνθαηαζηαζνύλ ηα εθ ηνπ λαδηζκνύ ζύκαηα, 

παξακέλεη αθέξαηα θαη όζν απηή δελ πινπνηείηαη, ηόηε ε Σύγρξνλε Δεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, θαζίζηαηαη ζπλππεύζπλε ησλ 

εγθιεκάησλ πνιέκνπ, πνπ επεηειέζζεζαλ από ηνπο Ναδί.  

Παραδοζιακό Δημοηικό ηραγούδι 

 

-Κάψανε ηα Καλάβρυηα- 

 

Κιαίλε, ζξελνύλε ηα βνπλά, 

πελζνθνξνύλ νη θάκπνη 

θη έλα πνπιί κνηξνινγεί 

ζηεο Άξηαο ην πνηάκη. 

 

-Τη έρεηο πνπιάθη κ’ θη όιν θιαηο 

θαη είζαη ιππεκέλν, 

κνηξνινγείο ιππεηεξά  

θαη ζηέθεηο καξακέλν; 

 

-Μαύξα είλ’ ηα ρξόληα πνπ ’ξζαλε,  

γη’ απηό είκαη ιππεκέλν 

θάςαλε (ζθάδνπλε) ηα Καιάβξπηα, 

Δίζηνκν θαη Κνκκέλν. 
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