
Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος 
Απολογισμός δράσεων και δραστηριοτήτων  έτους 2017 και 

προγραμματισμός νέων για το 2018. 

 

Η περσινή χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί μια χρονιά-σταθμός στην 

ολιγόχρονη ιστορία του Μουσείου. Και τούτο γιατί, σηματοδοτήθηκε από την 

υλοποίηση σημαντικών έργων που είχαν σχέση τόσο με τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργία του όσο και με τη δημιουργία των 

απαραίτητων προϋποθέσεων και των ευνοϊκών συνθηκών για την περαιτέρω 

ανάπτυξη και εξέλιξή του. 

Έτσι, μια σειρά από παλιές εκκρεμότητες -χρονίζοντα δομικά και λειτουργικά 

προβλήματα-  που αντιμετώπιζε το  Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 

Ολοκαυτώματος επιλύθηκαν αισίως με την παρέμβαση-συνδρομή του Υπουργείου 

Πολιτισμού-Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Ενώ άλλα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητά του και την προοπτική 

του, έτυχαν θετικής  ανταπόκρισης και στη συνέχεια γενναιόδωρης αντιμετώπισης-

χορηγίας από  ιδιωτικούς φορείς.  

Συγκεκριμένα.  

1. Ολοκληρώθηκε το  έργο της μουσειολογικής - μουσειογραφικής μελέτης μερικής 

επανέκθεσης (σημειακών παρεμβάσεων) στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, με 

ιδία δαπάνη. Κι έτσι έληξε η  πιο μεγάλη και σοβαρή εκκρεμότητα που ταλάνιζε 

το Μουσείο για δέκα και πλέον χρόνια. 

2. Υλοποιήθηκε το έργο «μετατροπή της κεντρικής θέρμανσης του Μουσείου από 

θερμότητα Λέβητα (καλοριφέρ) σε θερμότητα Αντλία (κλιματισμός)», 

εξασφαλίζοντας ελεγχόμενες και σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες 

θερμοκρασίας 20-21c επί 24ώρου βάσεως στους αρχειακούς και εκθεσιακούς 

χώρους του Μουσείου,  προστατεύοντας έτσι το μουσειακό υλικό από τη φθορά. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Α.Μ.Κ.Ε. «ΑΙΓΕΑΣ». Σημαντική, ωστόσο, 

υπήρξε η οικονομική συνδρομή και άλλων προσώπων ή φορέων, όπως του 

συμπατριώτη μας Γιάννη Ανδρόπουλου, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Καλαβρύτων, της Εταιρείας Σκλαβενίτη και του Ιδρύματος Κουτσοχέρα,  σε 

βελτιωτικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του Μουσείου,. 

3. Ολοκληρώθηκε το έργο «της καταγραφής και ψηφιοποίησης των αρχείων του 

Μουσείου καθώς και της ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών», σημαντική δωρεά 

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προς το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 

Ολοκαυτώματος που περιλάμβανε: (α) Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του 

Μουσείου καθώς και (β) Τεκμηρίωση των συλλογών του (γ) Ανάπτυξη 

προηγμένου ιστότοπου, (δ)  Προγράμματα πολιτιστικής εκπαίδευσης και (ε) 

"Ανάπτυξη εφαρμογής πολιτιστικής διαδρομής" (Ψηφιακή περιήγηση) στους 

εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και στα μνημεία της μαρτυρικής πόλης των 

Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους 

επισκέπτες-προσκυνητές να γνωρίσουν βιωματικά τη βαρύτιμη πολιτιστική και 



ιστορική μας κληρονομιά. Θα ήταν, ωστόσο, μεγάλη παράλειψη, αν δεν 

αναφέρουμε εδώ την καθοριστική συμβολή της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας 

που ανέλαβε την ευθύνη του φορέα  υλοποίησης του έργου.  

4. Στα πλαίσια της παραπάνω δωρεάς το  Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 

Ολοκαυτώματος έχει σχεδιάσει και υλοποιεί σε συνεργασία με εθελοντές 

εκπαιδευτικούς, πέραν των ήδη υπαρχόντων εκπ/κών προγραμμάτων για τους 

μαθητές της α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης και εγκεκριμένων από το ΥΠΕΠΘ και 

νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται στον χώρο του 

Μουσείου από εξειδικευμένο προσωπικό.  

5. Το Δ.Μ.Κ.Ο. βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης και αναγνώρισης βάσει του 

άρθρου 45 ΤΟΥ Ν. 3028/2002… «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 

γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»  Ήδη ο φάκελος Προελέγχου του έχει 

κριθεί ως επαρκής (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΝΠΑΑΠΚ /ΤΜΝΠΑ /61146/ 

36304/326/95/1-03-2017. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η 

διαδικασία της β’ φάσης αξιολόγησής του. 

6. Κατά την περυσινή χρονιά το Μουσείο προχώρησε στην επανέκδοση τριών 

βιβλίων των εκδόσεων του και, κατόπιν σχετικής αδείας από το Γ.Ε.Σ., στην 

ανατύπωση της ιστορικής μονογραφίας με τον τίτλο «Επιχείρηση 

"Καλάβρυτα". Η δράση της 117 Μεραρχίας Κυνηγών μέσα από τα γερμανικά 

αρχεία» που εξέδωσε η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (Δ.Ι.Σ) το έτος 2012, Ήδη, το 

βιβλίο, αφού ανατυπώθηκε σε 1.500  αντίτυπα από το τυπογραφείο του Γ.Ε.Σ - με 

δαπάνη του Δ.Μ.Κ.Ο., διατίθεται από το πωλητήριο του τελευταίου. Έχει δε 

προγραμματιστεί εντός του 2018 να πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση 

παρουσίασής του. 

7. Κορυφαία  στιγμή για το Μουσείο τη χρονιά που μας πέρασε ήταν η επιλογή του 

από το ICOM –Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων -Ελληνικό Τμήμα ως Τιμώμενο 

Μουσείο το 2017 για την προσφορά του στη διαφύλαξη της Μνήμης του 

Ολοκαυτώματος και τη συμβολή του στην ενίσχυση και την προώθηση της 

πανανθρώπινης ιδέας της ειρήνης και της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων 

και των λαών. Με αφορμή το ιδιαίτερο και σημαντικό αυτό γεγονός ο Δήμος της 

Μαρτυρικής Πόλης των Καλαβρύτων και το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 

Ολοκαυτώματος, σε συνεργασία με το ICOM- Ελληνικό Τμήμα, διοργάνωσαν 

εορταστική εκδήλωση-αφιέρωμα στην τιμητική αυτή διάκριση για το Μουσείο 

μας και για τον τόπο μας, που πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα, στον χώρο 

της Μαθητικής Εστίας, την Παρασκευή 19 Μάιου 2017.  

8. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Μουσείο και γενικότερα τα Καλάβρυτα ως 

ιστορικός και Μνημονικός τόπος δέχτηκαν κατά την περυσινή περίοδο χιλιάδες 

επισκέπτες εκ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός-32.000-διάβηκε τις πόρτες του 

Μουσείου, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξης του 15% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2016. Πιο αναλυτικά  

 

 



 

Έχει διαμορφωθεί, λοιπόν, λόγω αυτών των θετικών για το Μουσείο εξελίξεων, 

μια νέα πραγματικότητα, έχει δηλ. αρχίσει να αναπτύσσεται μία νέα δυναμική 

ανάταξης σε όλα τα επίπεδα του Μουσείου (οργάνωση, λειτουργία, στόχοι, πολιτική 

κ.λπ) με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή του, γεγονός που μας επιτρέπει να 

αισιοδοξούμε τόσο για τη βιωσιμότητά του όσο και για την προοπτική του.  

Στα πλαίσια αυτά, το Δ.Μ.Κ.Ο. έχει προγραμματίσει και ιεραρχήσει μία σειρά 

δράσεων για το έτος 2018, μεταξύ άλλων  

α) τη σύνταξη-έκδοση του «Οδηγού του Μουσείου»  

β) έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου 

γ) την έκδοση των Απομνημονευμάτων του Αντισμηνάρχου Δ. Μίχου 

δ) την  εκπόνηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υποστήριξη των 

παλιών (προμήθεια Projectors –Tablets).  

ε) πραγματοποίηση αφιερωματικής έκθεσης με τίτλο «Ο ΤΥΠΟΣ στην πρώτη 

γραμμή-Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση» 

στ) την παρουσίαση του έργου της Γαλλίδος συγγραφέως Σαρλωτ Ντελμπώ με 

τον τίτλο «Οι χίλιες Αντιγόνες των Καλαβρύτων» σε συνεργασία με τον Θεατρικό 

Όμιλο «Πάνος Μίχος». 

Εκ του Δ.Μ.Κ.Ο.   

2017-2016 2017 2016 

ΠΑΙΔΙΑ-ΕΛΕΥΘ.ΕΙΣΟΔΟΣ. 3.354 2.354 

ΥΠ. ΠΟ           -//- 330 433 

ΥΠΕΠΘ          -//- 862 477 

ΑΜΕΑ               -//- 140 85 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ   -//- 401 295 

ΣΥΓ. ΘΥΜΑΤΩΝ -//- 129 133 

ΣΧΟΛΕΙΑ             -//- 8.240 6.429 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ -//- 371 490 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 18.172 17.202 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚ. 31.999 27.898 


