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τρενάκι «γαντζώθηκε» στην ειδική µεσαία ράγα των 
σιδηροτροχιών για να κάνει την «αναρρίχησή του» 
προς το εσωτερικό της Επαρχίας Καλαβρύτων του 
Νοµού Αχαϊας! Μακάρι να διαρκούσε παραπάνω 
ώρα αυτή η εµπειρία! Οι φωτογραφικές µηχανές και 
τα έξυπνα κινητά των ταξιδιωτών δεν σταµατούσαν 
να παίρνουν συνεχόµενες εικόνες και βίντεο από 
το ταξίδι, ιδιαίτερα όταν τα δύο βαγόνια περνούσαν 
µέσα από αρκετά φυσικά τούνελ σκαµµένα µέσα σε 
βράχους και σε απόκρηµνες πλαγιές. Το φαράγγι 
σφύζει από πεύκα, έλατα, ελιόδεντρα, πλατάνια και 
άλλα πολλών ειδών δέντρα! Ένας κρυφός επίγειος 
παράδεισος! Στο ποταµάκι, παρά τις ζέστες, εντός του 
φαραγγιού, κυλούσε αρκετό γάργαρο νερό και από 
τα παράθυρα διακρινόταν ακόµα και η καθαρότητα 
και η δροσιά αυτών των υδάτων! Το τρενάκι, αφού 
έκανε µια στάση για πολύ λίγο στο γραφικότατο χω-
ριό Ζαχλωρού στα µισά της διαδροµής, έφτασε πια 
στην προγραµµατισµένη ώρα του, στις 12.10µµ στα 
ιστορικά και µαρτυρικά Καλάβρυτα. Η «ανάβαση» 
έγινε.... Ο Παύλος και εγώ, µείναµε εκστασιαµένοι 
από την εµπειρία αυτή θαυµάζοντας κάθε λεπτό την 
φύση που βλέπαµε από τα παράθυρα, από την αρχή 
της διαδροµής, µια ώρα σχεδόν ενωρίτερα!
Φτάνοντας στον καλαίσθητο σταθµό των Καλαβρύ-
των, κατευθυνθήκαµε πρώτα µε αυτοκίνητο στην 
ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας, περίπου 4 χλµ 

έξω από τα Καλάβρυτα. Εκεί είδαµε έναν όµορφο 
και αναπαλαιωµένο ναό που είχε καεί όµως πολλές 
φορές στο παρελθόν αλλά και το λάβαρο της Ελληνι-
κής Επανάστασης του 1821 που ύψωσε ο Παλαιών 
Πατρών Γερµανός για ανεξαρτησία από τον τουρκικό 
ζυγό. Εντός του διπλανού µοναστηριού, ένας ιεροµό-
ναχος µας άνοιξε τις πόρτες του εκθετηρίου και µας 
άφησε να δούµε ιδίοις όµµασι σπάνια εκκλησιαστι-
κά είδη, ιερά άµφια, σπάνιες περγαµηνές και εικό-
νες καθώς και άλλα ανεκτίµητης αξίας αντικείµενα. 
Μπαίνοντας στον ναό, νιώσαµε ότι ο χρόνος γύρισε 
προς τα πίσω και µας µετέφερε στις απαρχές της κή-
ρυξης της επανάστασης του ελληνικού έθνους! 
Από την Αγία Λαύρα µεταβήκαµε στον ιερό τόπο-
πλαγιά των Καλαβρύτων όπου οι λέξεις «ΟΧΙ ΠΙΑ 
ΠΟΛΕΜΟΣ» & «ΕΙΡΗΝΗ» δέσποζαν στο χορτάρι. 
Στην εν λόγω πλαγιά υπάρχει ένα ψηλό µνηµείο στην 
µνήµη των δεκάδων εκτελεσθέντων ντόπιων Καλα-
βρυτινών, νέων, γυναικών και αντρών από τα όπλα 
των Γερµανών κατακτητών Ναζί κατά την διάρκεια 
του ∆εύτερου Παγκοσµίου Πολέµου (∆ΠΠ). Στους 
τοίχους του µνηµείου είναι χαραγµένα όλα τα ονό-
µατα των κατοίκων ενώ σε ειδικό µικρό χώρο σκαµ-
µένο εντός της γης που µοιάζει σαν τάφο, κρέµονται 
εκατοντάδες καντήλια µε τα ονόµατα και την ηλικία 
των εκτελεσθέντων ατόµων. Η συγκίνηση πολύ και 
η όλη εικόνα βάζει τον κάθε άνθρωπο, συµπεριλαµ-

βανοµένου φυσικά του Παύλου και εµού προσωπικά, 
σε περίσκεψη για την µαταιότητα των πολέµων και 
σε αναζήτηση του «γιατί» να φτάνει ο άνθρωπος σε 
τέτοια κτηνώδη συµπεριφορά. Το αυλάκι παραµένει 
από την κορυφή της πλαγιάς ως την περιφέρεια της 
πόλης το οποίο, όπως ελέγετο, µέσα σε αυτό έτρε-
χε το αίµα των Ελλήνων που εξαφανίστηκαν δια του 
γερµανικού όπλου κατά την διάρκεια της σφαγής του 
ντόπιου πληθυσµού...Πώς να µην ρίξει κάποιος λο-
γικός άνθρωπος ένα δάκρυ ή και δύο ακόµα για αυτή 
την γενοκτονία και κτηνωδία σε αυτό τον ευλογηµέ-
νο τόπο που λέγεται Καλάβρυτα, που λέγεται Πελο-
πόννησος, που λέγεται Ελλάδα; Την ίδια συγκίνηση 
νιώσαµε και περπατώντας µέσα στο Μουσείο του 
ολοκαυτώµατος των Καλαβρύτων που βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης. Εντός του Μουσείου, εκτίθονται 
φωτογραφίες των Καλαβρύτων από τον ∆ΠΠ και την 
ανάπτυξή τους πριν τον πόλεµο ως και την εποχή της 
σφαγής των κατοίκων τους. Η τελευταία αίθουσα του 
Μουσείου έχει αναρτηµένες φωτογραφίες κατοίκων 
που έχασαν την ζωή τους µια για πάντα κατά την δι-
άρκεια του ναζιστικής εισβολής της Πατρίδας. Αυτές 
θα θυµίζουν πάντα σε όλους την παρωδία του πολέ-
µου ενώ τα βλέµµατα των εικονιζόµενων προσώπων 
σε αυτές τις παλιές φωτογραφίες θα αναρωτούν για 
πάντα τους εαυτούς τους γιατί κόπηκε το νήµα της 
ζωής τους τόσο πρόωρα...χωρίς ποτέ να µπορέσουν 


