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Δελτίο Τύπου 
 

Δημοτικό Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος: νέα αρχειακή 
συλλογή 

 

Το Δημοτικό Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, στις 18 Μαΐου, ανάρτησε στην 
ιστοσελίδα του www.dmko.gr τη νέα ψηφιακή αρχειακή συλλογή του με τίτλο: 
«Έγκλειστα Γυναικόπαιδα». 
  
Η συλλογή περιέχει πληροφορίες και στοιχεία για όλες εκείνες τις 
οικογένειες, Καλαβρυτινές ή μη, εν προκειμένω τα γυναικόπαιδα, τα οποία, 
στις 13 Δεκεμβρίου 1943 μετά τον διαχωρισμό και τον αποχωρισμό από τους 
άνδρες, κλείστηκαν και κρατήθηκαν σε κατάσταση ομηρίας στο Δημοτικό 
Σχολείο από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής, μέχρι οι τελευταίες να 
ολοκληρώσουν το εγκληματικό τους έργο στον Λόφο του Καπή, ήτοι την 
εκτέλεση του ανδρικού πληθυσμού της πόλης. 
 
Η αρχειακή συλλογή είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας συστηματικής 

αναζήτησης-έρευνας και τεκμηρίωσης του μουσειακού υλικού 
(ονοματεπώνυμο-φωτογραφικό υλικό)- που σχετίζεται με τα έγκλειστα 
γυναικόπαιδα στο Δημοτικό Σχολείο. σε α) αρχεία Δήμων και Κοινοτήτων 

(δημοτολόγια-ληξιαρχεία της περιόδου), β) αρχεία Σχολικών Μονάδων -

Μαθητολόγιο γ) Οικογενειακά αρχεία- δ) προφορικές και γραπτές μαρτυρίες 

εγκλείστων και ε) Οπτικοακουστικό υλικό από το αρχείο του Μουσείου. 
 

Σχεδιάστηκε κατ’ αντιστοιχία με τις συλλογές των Εκτελεσθέντων και 
Διασωθέντων Καλαβρυτινών και περιλαμβάνει: το «Πάνθεον» των 
Εγκλείστων οικογενειών -ονοματεπώνυμο-φωτογραφίες των εγκλείστων, 
φωτογραφίες από την οικογενειακή ζωή πριν το Ολοκαύτωμα, σκηνές από 
την Καταστροφή, -συσχετίσεις με τους Εκτελεσθέντες-Διασωθέντες - βάσει 
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κριτηρίων, όπως ονοματεπώνυμο και βαθμών συγγενείας κ.λπ., και  τέλος 
τον ονομαστικό κατάλογο του συνόλου των εγκλείστων.  
 
Τόσο στην ψηφιακή της μορφή όσο και στην έντυπη,- συνέχεια της συνολικής 
έρευνας του Μουσείου για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, η αρχειακή 
συλλογή στοχεύει να ρίξει φως σ’ ένα κομμάτι της ιστορίας του 
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, του φρικτού εγκλεισμού των γυναικόπαιδων 
στο Δημοτικό Σχολείο και του βίαιου απεγκλωβισμού τους στις 13 Δεκεμβρίου 
του 1943, να συμβάλει σημαντικά στην ενημέρωση, στην  πληροφόρηση και 
στην ευαισθητοποίηση των χρηστών του διαδικτύου και του ευρέος κοινού -
επισκεπτών των Καλαβρύτων- για το δράμα των εγκλείστων γυναικόπαιδων 
και να γίνει μία επιπλέον αφορμή για την ανάπτυξη ενός γόνιμου  
προβληματισμού ενδυνάμωσης της ιστορικής συνείδησης και μνήμης  και 
καταδίκης του  φασισμού και του ναζισμού. 
 
Τέλος, προγραμματίζεται η συλλογή στην έντυπη έκδοσή της να αποτελέσει 
το περιεχόμενο αφιερωματικής έκθεσης-εκδήλωσης με τον τίτλο «Έγκλειστες 
οικογένειες (γυναικόπαιδα)»,  που θα πραγματοποιηθεί σε κτήριο στην 
κεντρική Πλατεία της πόλης των Καλαβρύτων –Ανοιχτή για το κοινό- από 1η 
Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 (Επέτειο του Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώματος). 
Η ψηφιακή συλλογή είναι προσβάσιμη για τους χρήστες του διαδικτύου στην 
ιστοσελίδα του Δ.Μ.Κ.Ο. (www.dmko.gr) στη διαδρομή- Ψηφιακό Απόθεμα- 
Έγκλειστα Γυναικόπαιδα. 
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