
Ομιλία του κ. Δημητρίου Χασάπη, καθηγητή πανεπιστημίου. Εκφωνήθηκε στον 

Καθεδρικό Ναό της πόλης των Καλαβρύτων στις 13/ 12/ 2015.     

 

Γεγνλόηα, όπσο ε θαηαζηξνθή ησλ Καιαβξύησλ, πεξηγξάθνληαη ζηε γιώζζα θαη 
ζηε ζθέςε ησλ αλζξώπσλ κε δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο ξεκάησλ: σο κλήκε θαη σο 
ηζηνξία. Γηα ηε κλήκε ν ρξόλνο είλαη ν ελεζηώηαο ηνπ δηαξθνύο παξόληνο, ελώ γηα 
ηελ ηζηνξία ν αόξηζηνο ηνπ παξειζόληνο.  

Απηή αθξηβώο ηε δηάθξηζε θαη ηε δηάζηαζε κλήκεο θαη ηζηνξίαο αθξαία 
εγθιεκαηηθώλ ζπκβάλησλ, όπσο ην Καιαβξπηηλό νινθαύησκα, είλαη επθαηξία λα 
ζθεθηνύκε κε αθνξκή ηε ζεκεξηλή εθδήισζε. 

Μλήκε είλαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο αλαθεξόκαζηε ζε γεγνλόηα ηνπ 
παξειζόληνο, αιιά κλήκε είλαη θαη νη ηξόπνη πνπ αλαπαξηζηάλνπκε απηά ηα 

γεγνλόηα θαη ηα κεηαζρεκαηίδνπκε ζε κηα ζπιινγηθή αλάκλεζε, ηελ νπνία 
κεηαβηβάδνπκε ζηηο επόκελεο γεληέο κέζα από ηα βηβιία πνπ γξάθνπκε, ηα κλεκεία 
πνπ αλεγείξνπκε, ηα κνπζεία πνπ ηδξύνπκε, ηηο ηειεηέο πνπ νξγαλώλνπκε, ηα 
αξρεία πνπ ζπγθξνηνύκε θαη όινπο ηνπο «θνξείο ηεο κλήκεο» πνπ νη αλζξώπηλεο 
θνηλσλίεο έρνπλ αλαπηύμεη, θνξείο πιηθνύο θαη ζπκβνιηθνύο νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ 
θαη κεηαγξάθνπλ ηε ζπιινγηθή κλήκε. 

Η ζπιινγηθή κλήκε είλαη αλεθηίκεηε γηαηί δηαηεξεί ηε βησκέλε εκπεηξία ησλ 
αλζξώπσλ κέζα ζηελ θνηλσλία ηνπο, αθνύ ε αηνκηθή καο κλήκε ζβήλεη κε ην 
πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ έμσ από ην θνηλό πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηακνξθώζεθε θαη 
ζην νπνίν ζπλερώο αλαθέξεηαη.  

Απηή ε ζπιινγηθή κλήκε, όηαλ γίλεηαη ε θπξίαξρε θνηλσληθή παξάζηαζε ελόο 
γεγνλόηνο, όπσο ε θαηαζηξνθή ησλ Καιαβξύησλ, επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηνπο 
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο αζρνινύκαζηε κε ηελ ηζηνξία απηήο ηεο θαηαζηξνθήο θαη 
ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο αλαθεξόκαζηε ζηελ ηζηνξία ηεο, δηακνξθώλνληαο 
ηειηθά θαη ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία, ηελ επηζηεκνληθά ζεκειησκέλε, δειαδή, 
αλαζπγθξόηεζε απηνύ ηνπ απνηξόπαηνπ ζπκβάληνο, σο ελόο ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο.  

 «Από ηελ πιαγία θαηέβαηλε κία γπλαίθα. "Πνπ πάηε; Τη πάηε λα δείηε βξε γπλαίθεο; 
Όινπο ηνπο άληξεο ηνπο ζθόησζαλ". Δελ είλαη εύθνιν λα ην πηζηέςεηο. Τη πάεη λα 
πεη "όινπο ηνπο άλδξεο". Τη ζα πεη "ηνπο ζθόησζαλ όινπο". Πξνρσξήζακε πξνο ην 
βνπλό, πξνο ην ζεκείν πνπ ηνπο ζθνηώζαλε, κέζα από θάηη δξνκάθηα πνπ είραλ 
θηηαρηεί γηα ηα γίδηα θαη από ρσξάθηα ζπξκαηνπιεγκέλα. Μόιηο αλεβήθακε ζηελ 
πιαγηά, θηάζακε ζε έλα επίπεδν ζεκείν, όπνπ αληηθξίζακε ακέζσο ηνπο λεθξνύο. 
Ήηαλ θάηη πνπ δελ κπνξώ λα πεξηγξάςσ». Απηό είλαη κλήκε, ε κλήκε κηαο 
Καιαβξπηηλήο πνπ έδεζε ηελ εθηέιεζε. 

 «Σηε ξάρε ηνπ Καπή εθηπιίρζεθε ηηο πξώηεο κεηακεζεκβξηλέο ώξεο ε ηξαγσδία, 
πνπ νδήγεζε ζρεδόλ όιν ηνλ άξξελα πιεζπζκό ησλ Καιαβξύησλ ζην ζάλαην.». 
Απηό είλαη ηζηνξία.  

Κη’ έρνπκε πνιύ θαιέο ηζηνξίεο γηα ην Καιαβξπηηλό νινθαύησκα, γξακκέλεο από 
ηζηνξηθνύο, αιιά θαη αλζξώπνπο κε πάζνο γηα ηελ ηζηνξία απηνύ απνηξόπαηνπ 
γεγνλόηνο, ηζηνξίεο πνπ αμηνπνηνύλ γξαπηά ηεθκήξηα, αιιά θαη πξνθνξηθέο 
αθεγήζεηο.   



Μεηνίθηζα ζηα Καιάβξπηα ην θζηλόπσξν ηνπ 1964, καζεηήο Γπκλαζίνπ. Εθείλε ηελ 
επνρή – 21 ρξόληα κεηά – ε κλήκε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο ηνπ θαθνύ ήηαλ παληνύ 
θαη θαζεκεξηλά παξνύζα ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηελ πόιε. 

Η κλήκε ηεο εθηέιεζεο ζηα καύξα ξνύρα ησλ γπλαηθώλ, ζην ζιηκκέλν βιέκκα ησλ 
ειάρηζησλ επηδώλησλ, ζηα νξαηά ηε λύρηα αλακκέλα θαληήιηα ζηε ξάρε ηνπ Καπή 
πνπ ζεκαηνδνηνύζαλ ηελ απνπζία ησλ αγαπεκέλσλ αδειθώλ, αλδξώλ θαη παηδηώλ, 
ε κλήκε ηεο θαηαζηξνθήο ζηα θακέλα θαη γθξεκηζκέλα ζπίηηα πνπ είραλ αθόκα 
απνκείλεη εδώ θαη εθεί ζηελ πόιε, ε κλήκε ηεο επηβίσζεο ζηα πξόζσπα θαη ζηηο 
αθεγήζεηο αλδξώλ πνπ μεγέιαζαλ ην ζάλαην θαη γπλαηθώλ θαη παηδηώλ πνπ 
δξαπέηεπζαλ απ’ ηε θσηηά θαη δελ κπνξνύζαλ αθόκα λα εθινγηθεύζνπλ θαη λα 
εξκελεύζνπλ ην απνηξόπαην πνπ είραλ βηώζεη. Είηε κηινύζαλ γη΄ «απηό», όπσο ν 
θύξηνο Πάλνο πίζσ από ηνλ πάγθν ηνπ καγαδηνύ ηνπ, είηε δελ κηινύζαλ γη΄ «απηό», 
όπσο ε θπξία Επζπκία, ε επηζηάηξηα ηνπ Γπκλαζίνπ καο. Είηε θώλαδαλ γηα άιια 

πξνζπαζώληαο λα μεράζνπλ «απηό», όπσο θώλαδε γηα ηηο αηαμίεο καο ζην ζρνιείν 
ε θπξία Αιεμάλδξα θη’ απηή επηζηάηξηα, είηε άξρηδαλ λα κηινύλ γη’ «απηό», αιιά ζε 
πξώηε επθαηξία άιιαδαλ ζέκα, όπσο ν θύξηνο Γηώξγνο, ν παηέξαο ηεο θαζεγήηξηαο 
καο. 

Σήκεξα – 72 ρξόληα κεηά – ηε κλήκε αληηθαηάζηεζε ε ηζηνξία θαη ηα ηεθκήξηα ηεο, 
ηελ εθηέιεζε ησλ αλζξώπσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο πόιεο ε αλαθνξά ζην 
νινθαύησκα. Όξν πην πεξηεθηηθό γηα όηη ζπλέβε εδώ ζην όρη πηα θνληηλό παξειζόλ. 
Όξν, όκσο, ηεο ηζηνξίαο θαη όρη ηεο κλήκεο θαη ε ηζηνξία αξλείηαη ηα πξνζσπηθά 
βηώκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ επηβάιινληαο ηελ νπδεηεξόηεηα ηεο 
επηζηεκνληθήο ηεο πξαθηηθήο. 

Η ηζηνξία αξρίδεη λα γξάθεηαη από ηε ζηηγκή πνπ ε κλήκε ησλ αλζξώπσλ αξρίδεη λα 
ράλεη ηνπο δεζκνύο ηεο κε ην θνηλσληθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη, 
όπσο είλαη γλσζηό, ε ηζηνξία βαζίδεηαη θπξίσο ζηα αθεξεκέλα ζρήκαηα ησλ 
ρξνλνινγηώλ θαη ησλ ηεθκεξησκέλσλ πεξηγξαθώλ ησλ γεγνλόησλ, νπόηε θαη ε 
ηζηνξηθή κλήκε δελ απνηειεί παξά κηα αλαπαξάζηαζε ελόο καθξηλνύ παξειζόληνο  
θαη κηα αλαθαηαζθεπή ηνπ θηινηερλεκέλε κε ηνπο όξνπο ηεο επηζηήκεο ηεο 
ηζηνξίαο.  

Κακία ηζηνξία, όκσο, δελ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο όςεηο θαη όιεο ηηο πηπρέο ηνπ 
παξειζόληνο, ην νπνίν αλαθαιείηαη θαηά πεξίπησζε από ηνλ ηζηνξηθό γηα λα 
απαληεζνύλ ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ηεο  έξεπλαο ηνπ θαη ζε θάζε ηέηνηα 
πεξίπησζε ν ηζηνξηθόο αμηνπνηώληαο ηε ζπιινγηθή κλήκε εκπινπηίδεη ηα επξήκαηα 

ηνπ. Από ηελ νπηηθή απηή, ε ηζηνξία ηεο θαηαζηξνθήο ησλ Καιαβξύησλ γξάθεηαη 
ζπλερώο θαη θάζε θνξά εκπινπηίδεηαη κε λέα ζηνηρεία, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 
αλαθαινύλ βηώκαηα θαη κλήκεο, πνπ αλνίγνπλ θαη λένπο δξόκνπο ζηελ ηζηνξηθή 
έξεπλα. 

Η ηζηνξία, όκσο, όπσο θαη λα γξάθεηαη, έρεη νπζηώδεηο δηαθνξέο από ηε ζπιινγηθή 
κλήκε ησλ Καιαβξπηηλώλ γηα όηη ζπλέβε εδώ εθείλε ηε Δεπηέξα ηεο 13εο Δεθέκβξε 
ηνπ 1943. 

Πξώηα απ’ όια ε ζπιινγηθή κλήκε ηεο θαηαζηξνθήο θαη νη πξνζσπηθέο κλήκεο ησλ 
αλζξώπσλ πθαίλνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ έλα ξεύκα ζπλερνύο ζθέςεο 
ζην νπνίν δελ ππάξρεη έλα νξηζκέλν ζεκείν πνπ ρσξίδεη μεθάζαξα ην παξειζόλ θαη 



ην παξόλ, απηό πνπ ζπλέβε ηόηε θαη ηελ παξνπζία απηνύ ηνπ ζπκβάληνο ζην 
ζήκεξα, θαη ζ’ απηό ην ζπλερέο ηνπ ρξόλνπ δελ ράλεηαη θακία κλήκε. 

«Είκαζηε ζε κηα αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ εμαθόζηα άηνκα» αθεγείηαη ζήκεξα έλα από 
ηα παηδηά πνπ έδεζε ηνλ εθηάιηε.  Είκαζηε ηώξα ή ήκαζηαλ ηόηε; Είκαζηε θαη ηόηε 
θαη ηώξα. 

«Φσλάδεη κηα γπλαίθα …. ηξέμηε γπλαίθεο έλαο δσληαλόο εδώ ….». Αθεγείηαη 
ζήκεξα κηα γπλαίθα πνπ αληίθξηζε εθείλε ηε κέξα ην απνηξόπαην. Φσλάδεη κηα 
γπλαίθα ηώξα ή θώλαμε ηόηε; Φσλάδεη θαη ηόηε θαη ηώξα. 

 Η ηζηνξηθή κλήκε, αληίζεηα, αξρίδεη από ηε ζηηγκή πνπ ε δώζα επαθή κε απηό πνπ 
ζπλέβε ζην παξειζόλ ράλεηαη - επεηδή ν ρξόλνο παξέξρεηαη θαη νη άλζξσπνη είλαη 
ζλεηνί – θαη ε κλήκε ηνπ απνηξόπαηνπ ζπκβάληνο ηεο θαηαζηξνθήο δηαησλίδεηαη  
απνηππσκέλε  ζην ζηακαηεκέλν ξνιόη ηεο εθθιεζίαο, ζην Επαγγέιην πνπ 

δηαζώζεθε από ηε θσηηά, ζηα γιππηά κλεκεία ζηνλ ηόπν ηεο εθηέιεζεο θαη ζηνλ 
πεξίβνιν ηνπ κνπζείνπ, ζηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ, ζηα ηζηνξηθά αξρεία, ζηνπο 
ρώξνπο, αιιά θαη ζηηο ηειεηέο καο, όπσο ε ζεκεξηλή, πνπ θαηνξζώλνπλ  λα 
ζηακαηνύλ ηνλ ρξόλν, λα εκπνδίδνπλ ηε ιεζκνληά θαη λα δειώλνπλ ηε ζέιεζε καο 
λα ζπκόκαζηε. 

Η δεύηεξε ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κλήκεο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο θαηαζηξνθήο 
πξνέξρεηαη από ην γεγνλόο όηη ε κλήκε είλαη πιεζπληηθή κε ηόζεο πνιιέο θαη 
δηαθνξεηηθέο κλήκεο όζεο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο είλαη νη βησκέλεο εκπεηξίεο ησλ 
αλζξώπσλ πνπ έδεζαλ ηελ θαηαζηξνθή ή ηηο επηπηώζεηο ηεο, ελώ ε ηζηνξία είλαη 
κνλνδηάζηαηε. Η ηζηνξία επηρεηξεί λα πεξηιάβεη ζε κηα κνλαδηθή αθήγεζε όιεο ηηο 
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαζηξνθή κε ηελ παξαδνρή όηη ην απνηέιεζκα 
απνηειεί ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή πεξηγξαθή ηεο.  

«Μέζα ζηελ εθθιεζία, ζπκάκαη, ε δεμηά πιεπξά ήηαλ ζρεδόλ άδεηα από άληξεο, ελώ 
ε αξηζηεξή ήηαλ γεκάηε από καπξνθνξεκέλεο γπλαίθεο. Απηό δελ ζα ην μεράζσ 
πνηέ» είλαη ε βησκέλε κλήκε κηαο Καιαβξπηηλήο, ελώ ην εξώηεκα ηεο ηζηνξίαο είλαη 
πόζνη άληξεο θαη παηδηά εθηειέζηεθαλ εθείλε ηε κέξα. 

Αλ, επνκέλσο, ε ηζηνξία είλαη κηα αθήγεζε πνπ αλαπαξηζηά ην παξειζόλ ζην 
παξόλ, ε ζπιινγηθή κλήκε ησλ Καιαβξπηηλώλ εθθξάδεη ηε ζπλερή παξνπζία ηνπ 
παξειζόληνο ζην παξόλ.  

Φσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη ε ηζηνξία δελ αληιεί  ζηνηρεία  από ηε ζπιινγηθή κλήκε 
ησλ Καιαβξπηηλώλ θαη όηη απηή ε ζπιινγηθή κλήκε δελ νξίδεη ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν ιεηηνπξγεί ε ηζηνξία σο ηζηνξηθή κλήκε όισλ ησλ Ειιήλσλ. Καη παξά ην 
γεγνλόο όηη ζηε δηακόξθσζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, όπσο θαη ηεο ηζηνξίαο, 
ελέρνληαη εθηόο άιισλ παξαγόλησλ πιηθά δηαθπβεύκαηα θαη πνιηηηθέο επηινγέο, γη’ 
απηό θαη απνηεινύλ έλα δηαξθέο πεδίν πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο.  

Υιηθά δηαθπβεύκαηα, όπσο νη απνδεκηώζεηο ησλ ζπκάησλ θαη νη ηξόπνη δηαρείξηζεο 
ηνπο θαη πνιηηηθέο επηινγέο, όπσο ε αηηκσξεζία ησλ ζπηώλ, ηα νπνία ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ Καιαβξπηηλνύ νινθαπηώκαηνο «ηαθηνπνηήζεθαλ» κεηαπνιεκηθά 
κέζα από ηελ θαηαζθεπή κηαο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη κηαο αληίζηνηρεο - 
εξκελεπηηθά βνιηθήο γηα ην πνιηηηθό θαηεζηεκέλν - ηζηνξίαο ησλ γεγνλόησλ.  



Σε ηειεπηαία αλάιπζε, ε  κλήκε γεγνλόησλ ηνπ παξειζόληνο, αηνκηθή θαη 
ζπιινγηθή, δελ απνηειεί παξά έλα είδνο πνιηηηθήο κλήκεο ησλ αλζξώπσλ θαη σο 
ηέηνηα δελ κπνξεί λα δηεθδηθεί νύηε ηε κνλαδηθόηεηα ηεο νύηε ηελ απόιπηε 
απζεληηθόηεηα ηεο. Μπνξεί, βέβαηα, λα δηεθδηθεί ηελ θπξηαξρία ηεο. Αιιά απηό 
ζεκαίλεη αληηπαξαζέζεηο θαη νη αληηπαξαζέζεηο θαη γηα ηε  κλήκε  θαη γηα ηελ  
ηζηνξία ηνπ Καιαβξπηηλνύ νινθαπηώκαηνο είλαη κέξνο ησλ αληηπαξαζέζεσλ νη 
νπνίεο δηεθδηθνύλ λα δηακνξθώζνπλ θαη λ ζηεξίμνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ησλ 
Καιαβξύησλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ηεξαξρίεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο 
δηεπζεηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζηηθέο πξαγκαηηθόηεηεο. Σπγθεθξηκέλεο, 
δειαδή, ζρέζεηο εμνπζίαο, ηνπηθήο αιιά όρη ακειεηέαο εμνπζίαο θαη θπξίσο όρη 
εμνπζίαο εκθαλνύο ή ζεζκνζεηεκέλεο. 

Τν νινθαύησκα ησλ Καιαβξύησλ είλαη έλα ηζηνξηθό γεγνλόο, ην νπνίν όκσο δελ 
απνηειεί απνθιεηζηηθά ζέκα ηεο ηζηνξίαο. Τα εγθιήκαηα πνπ δηέπξαμε θαη ηα δεηλά 

πνπ επηθέξεη ν Ναδηζκόο όηαλ απνθηά παξνπζία, δύλακε θαη εμνπζία, απνηεινύλ 
κέξνο ηεο ζπιινγηθήο καο κλήκεο θαη  δελ είλαη απιώο θάπνηα ηζηνξηθά γεγνλόηα.  

Σρεηίδνληαη άκεζα κε ηε δσή αλζξώπσλ πνπ δνπλ αθόκε θαη κε ηελ ηζηνξία 
εθαηνκκπξίσλ νηθνγελεηώλ πνπ πέλζεζαλ θαη πελζνύλ αθόκα. Γη’ απηό θαη ε 
δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο κλήκεο ησλ εγθιεκάησλ απηώλ απνηειεί αλαγθαία 
έκπξαθηε απάληεζε ζηνπο πνιηηηθνύο επηγόλνπο ησλ Ναδί. 

Από κηα ηέηνηα νπηηθή, ην νινθαύησκα ησλ Καιαβξύησλ δελ κπνξεί λα κεηαηξαπεί 
ζε έλα αθόκε ηζηνξηθό γεγνλόο ζηελ πινύζηα ζε γεγνλόηα ηζηνξία ηεο παηξίδαο 
καο. Θέισ λα πηζηεύσ όηη ζα δηεθδηθνύκε πάληα, εθηόο από ηζηνξηθό γεγνλόο ελόο 
απνηξόπαηνπ εγθιήκαηνο, λα παξακείλεη ραξαγκέλν ζηε ζπιινγηθή κλήκε όισλ ησλ 
αλζξώπσλ ηνύηεο ηεο ρώξαο.  

Μόλν έηζη ζα κπνξνύκε λα απαληάκε ζην εξώηεκα ησλ παηδηώλ καο:  

Τη έγηλε ζηα Καιάβξπηα ζηηο 13 ηνπ Δεθέκβξε ηνπ 1943;  

 


