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Σφαγή των Καλαβρύτων
Συντεταγμένες: 38°2′N 22°7′E [1]

Το μνημείο των πεσόντων

Γενικότερη άποψη του μνημείου των πεσόντων

Η σφαγή των Καλαβρύτων αναφέρεται στην εξολόθρευση του
ανδρικού πληθυσμού και την επόμενη συνολική καταστροφή
της πόλης των Καλαβρύτων στην Ελλάδα, από στρατιώτες της
γερμανικής 117ης Μεραρχίας Καταδρομών, κατά τη διάρκεια
του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στις 13 Δεκεμβρίου του
1943.

Το ιστορικό

Η σφαγή των Καλαβρύτων είναι η πιο βαριά περίπτωση
πολεμικού εγκλήματος στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του Β'
Παγκόσμιου πολέμου. Η διαταγή της μαζικής δολοφονίας, στο
πλαίσιο της επιχείρησης «Καλάβρυτα» (Unternehmen
Kalavryta), ξεκίνησε από την παράκτια περιοχή της Αχαΐας
στη βόρεια Πελοπόννησο, όταν τα στρατεύματα της Βέρμαχτ
στην πορεία τους έκαψαν χωριά και δολοφόνησαν τους πολίτες
στο δρόμο τους. Η επιχείρηση «Καλάβρυτα» ήταν μια
επιχείρηση κύκλωσης των ανταρτών του ΕΛΑΣ η οποία όμως
κατέληξε σε μαζικά αντίποινα επί του άμαχου πληθυσμού της
περιοχής, μετά το θάνατο Γερμανών στρατιωτών σε μάχες με
τους αντάρτες και, ιδιαίτερα, μετά την εκτέλεση 77 Γερμανών
αιχμαλώτων που είχαν συλλάβει οι αντάρτες, λίγες μέρες
νωρίτερα.

Η σφαγή των αμάχων διαπράχθηκε από την 117η Μεραρχία Καταδρομών, η οποία αποτελούνταν από
Αυστριακούς και Γερμανούς από την Αλσατία, Λοθαριγγία, Ρουμανία, Σουδητία (περιοχή της
Τσεχοσλοβακίας), Βαρτεγκάου κα.[2] Πιο πριν, η μεραρχία αυτή, ως 717η Μεραρχία πεζικού και με αρκετά
διαφορετική σύνθεση και ηγεσία, είχε συμμετάσχει σε επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών και μαζικές εκτελέσεις
χιλιάδων αμάχων, ως αντίποινα, στη Σερβία.

Οι Γερμανοί, στο δρόμο για τα Καλάβρυτα, εκτέλεσαν 143 άνδρες, στα χωριά Ρωγοί, Κερπινή, Άνω και Κάτω
Ζαχλωρού, καθώς και στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Επίσης έκαψαν περίπου 1.000 σπίτια σε πάνω από 50
χωριά, αφού τα λεηλάτησαν αποκομίζοντας περισσότερα από 2.000 πρόβατα και μεγαλύτερα ζώα και περίπου
260.000.000 δραχμές.[3]

Όταν έφθασαν στα Καλάβρυτα, κλείδωσαν όλες τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 14 στο σχολείο και
διέταξαν όλους τους άνδρες από 14 και πάνω να παρουσιαστούν έξω από το χωριό. Εκεί οι Γερμανοί τους
εκτέλεσαν με συνεχείς ριπές πολυβόλων, σκοτώνοντας περίπου 500 (κατά τις νεότερες εκτιμήσεις) άτομα. Οι
γυναίκες και τα παιδιά κατάφεραν να αποδράσουν από το σχολείο ενώ το χωριό φλεγόταν. Την επόμενη
ημέρα τα ναζιστικά στρατεύματα πυρπόλησαν το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, που συνδέεται στενά με την
Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Σήμερα στην θέση του εγκλήματος διατηρείται μνημείο, ως ανάμνησης των πεσόντων και του φρικτού
γεγονότος, και κάθε χρόνο γίνεται αναμνηστική εκδήλωση.
Παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει αναγνωρίσει δημόσια τη ναζιστική 
αγριότητα των Καλαβρύτων, ακόμα δεν έχει καταβληθεί καμμιά αποζημίωση. Τον Απρίλιο του 2000, ο τότε
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Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Γιοχάννες Ράου, επισκέφτηκε τα Καλάβρυτα για
να εκφράσει τα συναισθήματά του ντροπής και βαθιάς θλίψης για την τραγωδία. Εντούτοις όμως, δεν ανέλαβε
την ευθύνη εξ ονόματος του γερμανικού κράτους και δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα των αποζημιώσεων.[4][5]

Θύματα και υλικές καταστροφές
Για τον αριθμό θυμάτων και επιζώντων από τη σφαγή της 13ης Δεκεμβρίου αλλά για το συνολικό αριθμό των
θυμάτων από την επιδρομή των Γερμανών στην περιοχή, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς αντιφατικοί αριθμοί.
Το ίδιο ισχύει και για τις τις υλικές καταστροφές.

Ανθρώπινες απώλειες
• Απόρρητο τηλεγραφικό σήμα[6] που έστειλε το τμήμα Ia της 117ης Γερμανικής Μεραρχίας Καταδρομών,

στις 31 Δεκεμβρίου 1943, προς το κεντρικό αρχηγείο του 68ου Σώματος Στρατού, αναφέρει πως, στα
πλαίσια αντιποίνων, εκτελέστηκαν 696 Έλληνες σε όλη την περιοχή.

• Στις 7 Νοεμβρίου 1944, στο έγγραφο απαγγελίας κατηγορίας εναντίον που συνέταξε η Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών για Εγκλήματα Πολέμου (UNWCC), αναφέρεται πως στα Καλάβρυτα εκτελέστηκαν είτε
«περίπου 1.000» είτε «πάνω από 750» και έγινε δυνατό να ταυτοποιηθούν, ονομαστικά, 461 θύματα. Ο
τελευταίος αριθμός στηρίχτηκε σε κατάλογο που συνέταξε το δημαρχείο Καλαβρύτων, υπό το νέο δήμαρχο
Τάκη Σπηλιόπουλο (ένας από τους επιζώντες).[7]

• Στις 29 Δεκεμβρίου 1945, ο Σπηλιόπουλος δημοσίευσε τα 461 ονόματα του προαναφερθέντος καταλόγου, με
την επιφύλαξη ότι «εκτός από τα αναφερθέντα, εκτελέστηκαν και άλλα πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων
δεν έγινε δυνατό μέχρι σήμερα να διακριβωθούν». Το 1952, το Ελληνικό Γραφείο για Εγκληματα Πολέμου
έστειλε στη γερμανική δικαιοσύνη τον κατάλογο αυτό, με παρόμοια επιφύλαξη για επιπλέον θύματα.[8]

•• Το 1945, ο Κ. Καλαντζής δημοσίευσε κατάλογο 521 θυμάτων από την εκτέλεση στα Καλάβρυτα, όπου
περιλαμβάνονται όμως και εκτελέσεις σε άλλες ημερομηνίες. Ο κατάλογος αυτό ανέφερε και την ηλικία των
περισσότερων θυμάτων.

• Στις 13 Ιανουαρίου 1946, ο δήμαρχος Τ. Σπηλιόπουλος κατέθεσε ενόρκως στις δικαστικές αρχές για
«περίπου 800 ντόπιους και ξένους νεκρούς»ς και ο μητροπολίτης Πατρών Θεόκλητος για« 750 κατοίκους
των Καλαβρύτων».[9]

• Τον Αύγουστο του 1947, ο Τ. Σπηλιόπουλος, σε κατάθεσή του στην αποκαλούμενη δίκη των στρατηγών
νοτιοανατολικού χώρου, στη Νυρεμβέργη, ανέφερε 1.390 νεκρούς μόνο στα Καλάβρυτα. Επιπλέον, μίλησε
και για «επιπλέον 240 πρόσωπα, που βρίσκονταν εκείνη τη μέρα τυχαία στην περιοχή των Καλαβρύτων».[10]

Παρά τις αντιρρήσεις που εξέφρασε η υπεράσπιση, για τη βασιμότητα των αριθμών αυτών, η κατάθεση
αυτή λήφθηκε υπόψη στην αιτιολόγηση της ποινής των 15 ετών που επιβλήθηκε σε έναν από τους
κατηγορουμένους.[11]

• Το 1947, ο Κ. Α. Δοξιάδης δημοσίευσε τον αριθμό των 1.436 νεκρών Καλαβρυτινών, χωρίς αναφορά πηγών
ή άλλων λεπτομερειών.[12]

•• Το 1949, ο Δ. Μαγκριώτης δημοσίευσε βιβλίο του κατάλογο 1.450 προσώπων που εκτελέστηκαν από τα
γερμανικά στρατεύματα στην Αχαΐα, σε όλο το διάστημα της Κατοχής. Το βιβλίο βασίστηκε σε πληροφορίες
του Εθνικού Γραφείου Ερευνών για Εγκλήματα Πολέμου.

•• Το 1952, η Γερμανίδα Έρενγκαρντ Σαμ επισκέφτηκε τα Καλάβρυτα, όπου την πληροφόρησαν ότι είχαν
εκτελεστεί 800-1000 άνδρες. Με βάση αυτούς τους αριθμούς, το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών
συνέταξε ένα υπόμνημα όπου αναφέρεται αριθμός για τα θύματα που οπωσδήποτε ξεπερνά τα 1.000.

•• Το 1962, και άλλοι επιζήσαντες ανέφεραν, σε ένορκες καταθέσεις τους, αριθμούς θυμάτων μεγαλύτερους
από εκείνους που είχαν καταθέσει λίγο μετά το γεγονός. Οι αριθμοί αυτοί, κατά περίπτωση, ήταν
«περισσότερα από 1.000 και λιγότερα από 1.500», «περίπου 1.200», «περίπου 1.250».
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•• Το 1980, στο εκκλησάκι κάτω από το μνημείο, τοποθετήθηκαν χάλκινες πλάκες όπου αναγράφονται τα
ονόματα 601 θυμάτων των εκτελέσεων της 13ης Δεκεμβρίου. Οι πλάκες αυτές, όμως, περιέχουν και
ονόματα ανδρών που έχασαν τη ζωή τους σε άλλες περιοχές και υπό διαφορετικές συνθήκες.

• Το 1992, το γερμανικό Ομοσπονδιακό Αρχείο, στη σειρά εγγράφων του Η Ευρώπη στη σκιά του αγγυλωτού
σταυρού, αναφέρει 1.300 νεκρούς. Αργότερα, ο αριθμός αυτός υιοθετήθηκε από ελληνικές, αγγλικές και
γερμανικές επιστημονικές μελέτες.[13]

• Μεταξύ 1992 και 1995, οι Καλαβρυτινοί Α. Δαφαλιάς και Φ. Σαρδελιάνος, μετά από εντατικές επιτόπιες
έρευνες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των νεκρών της 13ης Δεκεμβριου ήταν κάτω από
500.[14]

Εκτός των παραπάνω αριθμών που προέρχονται από αυτόπτες μάρτυρες ή ερευνητές, στο θέμα έχει
αναφερθεί κατα καιρούς και ο ξένος (αγγλόφωνος και γερμανόφωνος) Τύπος, με αριθμούς που κυμαίνονται
από 511 έως 1.200 θύματα.[15]

Σύμφωνα με το Γερμανό ιστορικό Χέρμαν Φρανκ Μάγερ, οι πραγματικοί αριθμοί εκτελεσθέντων πρέπει να
εξαχθούν κυρίως από τα αρχεία της γερμανικής μεραρχίας, καθώς ο επικεφαλής της στρατηγός Καρλ φον Λε
Σουίρ (Karl von Le Suire) είχε δώσει σαφείς εντολές[] να καταγράφουν με ακρίβεια όχι μόνο τις απώλειες όλων
των εμπλεκομένων στις μάχες αλλά και αυτές των θυμάτων από τα αντίποινα εναντίον του άμαχου
πληθυσμού. Ότι οι Γερμανοί καταμέτρησαν τα θύματα πριν τους οδηγήσουν στον τόπο εκτέλεσης,
επιβεβαιώνεται και από Γερμανό στρατιώτη που ήταν παρών. Έτσι, σε συνδυασμό με τις ελληνικές πηγές, ο
Μάγερ καταλήγει στους εξής αριθμούς:
• 677 άτομα εκτελέστηκαν σε όλη την περιοχή των Καλαβρύτων και των γειτονικών χωριών. Ο αριθμός

προκύπτει από τους 696 εκτελεσθέντες που ανέφερε η μεραρχία, αφού αφαιρεθούν οι 12 διαφυγόντες (οι
Γερμανοί δεν ήξεραν ότι υπήρχαν διαφυγόντες).[16]. Από αυτούς, τουλάχιστον 143 άνδρες εκτελέστηκαν
πριν η μεραρχία μπει στα Καλάβρυτα. Συγκεκριμένα, εκτελέσεις έγιναν στους Ρωγούς (58), Κερπινή (37),
Άνω και Κάτω Ζαχλωρού (21), Μονή Μεγάλου Σπηλαίου (22) και κοντά στην Κερπινή (5).

•• Στα Καλάβρυτα, τη 13η Δεκεμβρίου, εκτελέστηκαν 499 άτομα (ο αριθμός προκύπτει αφαιρώντας, από τους
511 της γερμανικής αναφοράς, τους 12 διαφυγόντες).

Άλλες καταστροφές
• Το τηλεγράφημα της μεραρχίας αναφέρει πως καταστράφηκαν οι τοποθεσίες Ρωγοί, Κερπινή, σιδ. σταθμός

Κερπινής, άνω Ζαχλωρού, Κάτω Ζαχλωρού, Σούβαρδο, Βραχνί, Καλάβρυτα, Μονή Μεγάλου σπηλαίου,
Μονή Αγίας Λαύρας, Αγία Κυριακή, Αυλές, Βυσοκά, Φτέρη, Κλαπατσούνα, Πυργάκι, Βάλτσα, Μελίσσια,
Μονή Ομπλού, Λαπαναγοί, Μάζι, Μαζέικα, Παγκράτι, Μορόχωβα, Δερβένι, Βάλτος, Πλανητέρο, Καλύβια.
Ταυτόχρονα, έγιναν πυρπολήσεις σπιτιών και σε άλλα χωριά τα οποία δεν αναφέρει η γερμανική αναφορά.

•• Σύμφωνα με την τελική αναφορά της ηγεσίας της μεραρχίας, οι μάχιμες γερμανικές ομάδες άρπαξαν 1.930
πρόβατα, 19 βόδια, 27 ορεινά μικρόσωμα άλογα, 28 γαϊδούρια και 1 άλογο. Οι αρπαγές αυτές έγιναν,
σύμφωνα με την ηγεσία της μεραρχίας, για να στερήσουν από τον πληθυσμό τις προϋποθέσεις διαβίωσης.

•• Στις 28 Δεκεμβρίου 1943, η αναφορά δύο ελληνίδων νοσοκόμων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κάνει
λόγο για 360 κατεστραμμένα σπίτια (από τα οποία απόμειναν μόνο οι τέσσερεις εξωτερικοί τοίχοι),
εκκλησίες και σχολεία. Διασώθηκαν μόνο 15 σπίτια.

• Τον Αύγουστο του 1947, ο Τ. Σπηλιόπουλος, σε κατάθεσή του στην αποκαλούμενη δίκη των στρατηγών
νοτιοανατολικού χώρου, στη Νυρεμβέργη, ανέφερε ότι αρπάχτηκαν 30.000 ζώα, από τα οποία 15.000
πρόβατα και 5.000 άλογα και βόδια.

• Το 1946, το ελληνικό Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανέφερε σε στατιστική του ότι τα Καλάβρυτα είχαν
700 σπίτια, από τα οποία καταστράφηκαν τα 640.[17]

•• Το 1946, ο Κ. Α. Δοξιάδης δημοσίευσε χάρτη των Καλαβρύτων ο οποίος είχε καταρτιστεί πριν την
καταστροφή, απ' όπου προκύπτει ότι υπήρχαν 400 περίπου κτίρια, από τα οποία σώθηκε ποσοστό

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA_%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CE%B5_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CE%B5_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BD%CE%AF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%B6%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD
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μικρότερο του 10%. Με τους αριθμούς αυτούς συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό και ο Α. Δαφαλιάς.
Σύμφωνα με το Γερμανό ιστορικό Χέρμαν Φ. Μάγερ, ο γερμανικός στρατός πυρπόλησε περίπου 1.000 σπίτια
σε πάνω από 50 χωριά από τα οποία τα περισσότερα λεηλατήθηκαν πριν την καταστροφή τους. Επίσης, οι
κατοχικές δυνάμεις μετέφεραν στις βάσεις τους περισσότερα από 2.000 πρόβατα και μεγαλύτερα ζώα και
έκλεψαν περίπου 260.000.000 δραχμές.
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[2][2] Meyer (2001), σ. 93.
[3][3] Meyer (2001), σ. 447.
[4] Την οδύνη του για τη σφαγή στα Καλάβρυτα εξέφρασε ο πρόεδρος της Γερμανίας (http:/ / www. in. gr/ NEWS/ article.

asp?lngEntityID=301802), in.gr, 4 Απριλίου 2009, ανακτήθηκε στις 24 Μαΐου 2009.
[5] Greek Government Information re. the Kalavryta massacre, Ρεπορτάζ για την επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου της Ομοσπονδιακής
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[8][8] Meyer (2001), σ. 445.
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[14][14] Meyer (2001), σ. 446.
[15][15] Meyer (2001), σ. 454-455.
[16][16] Meyer (2001), σ. 443.
[17][17] Meyer (2001), σ. 451.

Πηγές
• Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων (http:/ / www2. rizospastis. gr/ story. do?id=1060972& publDate=9/ 12/

2001), του Γιώργου Πετρόπουλου, Ριζοσπάστης, 9 Δεκεμβρίου 2001, ανακτήθηκε στις 24 Μαΐου 2009.
• SOE, the Irish Agent and the Greek Massacre (http:/ / www. bbc. co. uk/ ww2peopleswar/ stories/ 37/ a3206837.

shtml), του Conal O'Donnell, 31 Οκτωβρίου 2004, ανακτήθηκε στις 24 Μαΐου 2009. (αγγλικά)
• Αφιέρωμα στους πρωταγωνιστές του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (http:/ / www. eiet2. gr/ content/ view/

479/ 183/ ), του Φάνη Ζουρόπουλου, από τη ιστοσελίδα της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, αρχική
δημοσίευση στο Βήμα της Αιγιαλείας.

• Το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων από την ιστοσελίδα του δήμου Καλαβρύτων (http:/ / www. kalavrita. gr/
1943/ history. htm)

• Meyer, Hermann Frank (2001). Από τη Βιέννη στα Καλάβρυτα - Τα αιματηρά ίχνη της 117ης μεραρχίας
καταδρομών στη Σερβία και την Ελλάδα, μετάφρ. Γιάννης Μυλωνόπουλος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας,
Αθήνα, 2003, ISBN 960-05-1112-8 (τίτλος πρωτοτύπου Von Wien nach Kalavryta - Die blutige Spur der
117.Jäger-Division durch Serbien und Griechenland).
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http://www.in.gr/NEWS/article.asp?lngEntityID=301802
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http://greekembassy.org/Embassy/content/en/Article.aspx?office=3&folder=289&article=4765
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=1060972&publDate=9/12/2001
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=1060972&publDate=9/12/2001
http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/stories/37/a3206837.shtml
http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/stories/37/a3206837.shtml
http://www.eiet2.gr/content/view/479/183/
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Εξωτερικοί σύνδεσμοι
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ (http:/ / www. dmko. gr/ el. html)
•  Αίμα και Θρήνος στα Καλάβρυτα (http:/ / www. ert-archives. gr/ V3/ public/ main/ page-assetview.

aspx?tid=0000026790& tsz=0& autostart=0) (Αρχείο ντοκιμαντέρ της Ε.Ρ.Τ. - προς το παρόν μη διαθέσιμο)

Για περαιτέρω ανάγνωση
• Νίκα Φραντζέσκα. Καλάβρυτα 1943 μαρτυρία. 1978 (επαν. 2004). Σόκολη - Κουλεδάκη.
• Andy Varlow (Ανδρέας Βαρελόπουλος, επιζώντας από τη σφαγή). Just Another Man: A Story of the Nazi

Massacre of Kalavryta. 1998. ISBN 1-883319-72-2

Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα  Massacre of Kalavryta (http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Massacre_of_Kalavryta) της
Αγγλόγλωσσης Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0 (http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3.
0/ ). ( ιστορικό/συντάκτες (http:/ / en. wikipedia. org/ w/ index. php?title=Massacre_of_Kalavryta& action=history)).
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nuvola_apps_kaboodle.png
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000026790&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000026790&tsz=0&autostart=0
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%23%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%A1%CE%A4
http://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_of_Kalavryta
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Massacre_of_Kalavryta&action=history
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