
Υπόμνημα του Δ.Σ. του ΔΜΚΟ 
 

Προς τον Δήμο Καλαβρύτων  

 κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, Δήμαρχο Καλαβρύτων- 

 κ. Θεόδωρο Νασιώτη, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Σκέψεις και προτάσεις σχετικά με τη διάδοση- -διατήρηση 

της ιστορικής μας μνήμης 

Γιατί 

 «…δεν έχουμε δικαίωμα να μην θυμόμαστε, να ξεχνάμε και να μην 

ξέρουμε. Χάνοντας την ιστορική μας μνήμη, χάνουμε την 

αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά μας». 

 

1. Να ιδρυθεί το Τοπικό ιστορικό Αρχείο ή Ιστορικό Ερευνητικό 

Κέντρο Καλαβρύτων ως παράρτημα του Μουσείου σε κτήριο που 

βρίσκεται στην κεντρική πλατεία, το οποίο προτείνουμε: να παραχωρηθεί 

προς χρήση στο ΔΜΚΟ από τον Δήμο Καλαβρύτων. 

 Εκεί θα μπορούσε να μεταφερθούν οι πιο κάτω  δραστηριότητες: η 

ιστορική βιβλιοθήκη του Μουσείου και η Δημακοπούλειος Βιβλιοθήκη, 

αφού πρώτα ενοποιηθούν, το ιστορικό αρχείο του Μουσείου, η αίθουσα 

Μελέτης – αναγνωστήριο, η έκθεση των πινάκων και των χαρακτικών του 

Μουσείου, κλπ).  

Η πιο πάνω επέκταση των δραστηριοτήτων του Μουσείου είναι 

απαραίτητη προκειμένου να διαφυλαχτούν τα ιστορικά αρχεία του τόπου, 

να διαδοθεί η ιστορική γνώση, να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη, να 

καταγραφεί και αξιοποιηθεί προσφερόμενη σε κοινή χρήση, τόσο σε 

απλούς πολίτες όσο και σε ερευνητές και επιστήμονες, και το Μουσείο με 

παράλληλες εκδηλώσεις να αποκτήσει πέρα από την τοπική και εθνική 

εμβέλεια.  

2. Ενόψει του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση 

του 1821, καλούμε τον Δήμο και τον ΟΣΕ (ΓΑΙΟΣΕ) να λάβει μια σειρά 

απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση του παλιού Ιστορικού 

Σιδηροδρομικού Σταθμού των Καλαβρύτων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού 

Ολοκαυτώματος, θέλοντας να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση 

αναβάθμισης του Ιστορικού Σιδηροδρομικού Σταθμού, αιτείται από τον 

Δήμο και τον ΟΣΕ την παραχώρηση της χρήσης των χώρων της 

αποθήκης, της κλειστής αίθουσας αναμονής του Αμαξοστασίου και 



του υπνωτηρίου προκειμένου να δημιουργήσει, και εν όψει των 200 

χρόνων από το 1821: 

1. Μόνιμη – Διαρκή έκθεση της Ιστορίας του Οδοντωτού,  

2. 2. Γραφείο Πληροφόρησης των επισκεπτών. 

Το ΔΜΚΟ διαθέτει προς τούτο όλο το απαραίτητο εκθεσιακό υλικό 

(έγγραφα - φωτογραφίες- καρτ ποστάλ διαφόρων εποχών, μαρτυρίες, 

αφηγήσεις, αντικείμενα του προσωπικού και της διαδρομής, κλπ.)  Και τη 

συνεργασία με ιδιώτες που διαθέτουν ανάλογο υλικό.  

Θα αναβαθμιστεί έτσι ο χώρος στην είσοδο της πόλης και οι επισκέπτες 

θα ενημερωθούν για την ιστορία του Οδοντωτού, το Φαράγγι του 

Βουραϊκού και τα υπόλοιπα αξιοθέατα και ιστορικούς τόπους της 

περιοχής. 

3. Να παραχωρηθεί το επί της οδού Ανδρέα Συγγρού περίπτερο προς 

χρήση στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος».     

Η διοίκηση του Μουσείου, θεωρεί ότι το περίπτερο αποτελεί πολιτισμικό 

στοιχείο της μεταπολεμικής περιόδου των Καλαβρύτων. Ένα από τα 

ελάχιστα εναπομείναντα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνδέουν το 

παρελθόν με το παρόν και δίνουν το δικαίωμα της ιστορικής πολιτισμικής 

συνέχειας της πόλης των Καλαβρύτων. Ως τέτοιο πρέπει να 

αντιμετωπιστεί, καθώς η πόλη ακολουθεί έναν ξέφρενο ρυθμό  αλλαγών 

που εξαφανίζουν ότι έχει σχέση με την κληρονομιά που μας 

κληροδότησαν αυτοί που ανόστησαν τα Καλάβρυτα από την αρχή.     

4. Ο Δήμος Καλαβρύτων να λάβει μέτρα για την ανάδειξη του 

ιστορικού κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου. 

Η κατάσταση που επικρατεί  περιμετρικά του Μουσείου: τραπέζια, 

καρέκλες, ομπρέλες, κάδοι απορριμμάτων, δέντρα ακλάδευτα, δεν 

συνάδει με τον ιστορικό χώρο, τον σεβασμό του μνημείου και την 

αισθητική της πόλης. Ο Δήμος Καλαβρύτων να μεριμνήσει α) για την 

αποκατάσταση και τη συντήρηση των χώρων πέριξ του Μουσείου και β) 

σε συνεργασία με τους καταστηματάρχες να αναζητήσουν λύση που θα 

αναβαθμίζει  λειτουργικά και αισθητικά την περιοχή.  

5. Να αυξηθεί και να καταβάλλεται έγκαιρα η χρηματοδότηση του 

Μουσείου από τον Δήμο Καλαβρύτων,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συμπληρωματικές σκέψεις και προτάσεις  

1. Να ενοποιηθούν οι χώροι Μουσείου – Νεκροταφείου – Τόπου 

Εκτέλεσης. 

Η ενοποίηση να πραγματοποιηθεί βάσει αρχιτεκτονικής μελέτης που θα 

προβλέπει λεπτομερώς όλες τις παρεμβάσεις, (την ανάδειξη του 

κοιμητηρίου ως ιστορικού, την αποκατάσταση των «ορφανών» τάφων και 

την ανάθεση της ευθύνης της συντήρησής τους στο Δ.Μ.Κ.Ο., τη σύνταξη-

ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου, τα προς χρήση υλικά, 

διασταυρώσεις δρόμων, ταμπέλες, πινακίδες, μάντρα κοιμητηρίου κ.λπ). 

2. Να αποκατασταθεί, να προστατευθεί και να συντηρηθεί το 

μνημείο και ο τόπος της εκτέλεσης:  

α) με την οριοθέτηση ( νέα ) των ελεύθερων χώρων γύρω από τον τόπο 

της εκτέλεσης και το μονοπάτι (και μέσω απαλλοτριώσεων), β) με την 

υποχρέωση της προστασίας τους από οικοδομικές ή άλλες παρεμβάσεις  

γ) με την ενοποίησή του με το οικόπεδο που σήμερα σταθμεύουν τα Ι.Χ. 

και τα λεωφορεία και με την κατάργηση του δρόμου στο σημείο αυτό και 

τη διάνοιξη νέας παρακαμπτήριας στροφής, καθώς στο χώρο αυτό 

βρέθηκαν οι περισσότεροι εκτελεσμένοι. Στο χώρο αυτό μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα απέριττο νεκροταφείο, όπως προβλέπεται στην 57/98 

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων.  

δ) με τη στήριξη της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Ένωση Καλαβρυτινών 

Αθήνας για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης ανάπλασης και 

αναβάθμισης του μνημείου και του γύρω χώρου  

ε) με τη συντήρηση του γλυπτού της «πετρωμένης μάνας» και των 

πλακών που αναγράφουν τα ονόματα των εκτελεσθέντων. Εδώ, να 

εξετασθεί και το ενδεχόμενο της επανεγγραφής των ονομάτων 

προκειμένου να διορθωθούν σφάλματα και 

στ) με τη  απομάκρυνση των μικροπωλητών από τον χώρο  

3. Να αποκτήσει η πόλη των Καλαβρύτων αντιναζιστικό 

αντιφασιστικό προσανατολισμό με την τοποθέτηση – ανέγερση 

σχετικών μνημείων στην είσοδο της πόλης (πάρκο Καπή , πάρκο 

οδοντωτού, κεντρική πλατεία, αφετηρία λιθόστρωτου μονοπατιού προς 

την εκτέλεση- άνω μέρος νεκροταφείου, διανοιχθείσα οδός 

Κωνσταντίνου). 

4. Να αναλάβει ο Δήμος Καλαβρύτων πρωτοβουλία και σε 

συνεργασία με το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος 

1940-1944, να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες προς την Πολιτεία, 

προκειμένου  η τελευταία να θεσμοθετήσει την «Ημέρα Μνήμης των 

θυμάτων του φασισμού και του ναζισμού ».  

5. Είναι ανάγκη να προχωρήσει ο Δήμος Καλαβρύτων στην 

ψηφιοποίηση του Αρχείου του, προκειμένου-εκτός των άλλων- να 



διευκολυνθεί η αναζήτηση-ανεύρεση και παράδοση στο Μουσείο 

Αρχείων α) Της περιόδου 1944 – 1974 . 30 χρόνια. Δημαρχίες Κουσιαφέ – 

Σπηλιόπουλου, μέχρι και Απ. Τσεκούρα. (Καταθέσεις Καλαβρυτινών στη 

Δίκη Νυρεμβέργης, ανοικοδόμηση -  στέγαση – κοινωνική πρόνοια, παιδιά 

στη Γερμανία το 1954 «μερικές αποζημιώσεις» 1959, ιδιωτικές Γερμανικές 

προτάσεις «βοηθείας» επετειακές εκδηλώσεις, φωτογραφικό υλικό, 

αλληλογραφία, έγγραφα, κλπ).  

β) Της περιόδου 1974 – 2014 . 40 χρόνια. Δημαρχίες Π. Πόλκα – Γ. Λαζουρά. 

(παγκόσμια συνέδρια Μαρτυρικών πόλεων – πόλεων ειρήνης, 

αναγνώριση Εθν. Αντίστασης αδελφοποιήσεις Μαρτυρικών Πόλεων. πχ. 

Μαρζαμπότο, Κρακούγεβατς, εξέλιξη ελληνογερμανικών σχέσεων με την 

πόλη των Καλαβρύτων, ενέργειες για τις αποζημιώσεις, αγωγές δημοτών 

1990, Διεθνές συνέδριο 50 χρόνων,  κλπ.) 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Μ.Κ.Ο . 

Χρίστος Φωτεινόπουλος 

 

 

 

 


