
Εκδρομή στα Καλάβρυτα 

Πήγα με την οικογένεια μου μια μονοήμερη εκδρομή στα Καλάβρυτα, ένα ιστορικό χωριό διότι 
το 1943 οι κάτοικοί του έζησαν δύσκολες μέρες, καθώς καταστράφηκε από τους Γερμανούς. Τα Καλάβρυτα 
βρίσκονται στο κέντρο της Πελοποννήσου, είναι ένα παρά πολύ ωραίο χωριό που διαθέτει τα πάντα. Ένα 
πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι υπήρχε και σταθμός του τραμ που στα αλλά χωριά δεν υπάρχει. 
Σε αυτό το χωριό μπορείς να ζήσεις 1 με 2 μήνες.  

Εγώ με τον παππού, την αδελφή, τη μαμά και τη γιαγιά μου πήγαμε σε πολλά αξιοθέατα. Πήγαμε 
στην Αγία Λαύρα όπου εκεί υπάρχει μια μικρή εκκλησία, στην οποία μόλις μπει ο επισκέπτης στην δεξιά 
πλευρά θα δει κάτι σαν ένα μικρό μουσειάκι. Μέσα στο μουσειάκι θα δει πολλούς σταυρούς και εικόνες 
από το κίνημα της επανάστασης. Ήταν πολύ ωραίο. Αργότερα πήγαμε στον λόφο όπου πυροβόλησαν στους 
άντρες οι Γερμανοί το 1943. Εκεί υπάρχει ένας μεγάλος Σταυρός. Μερικοί τάφοι που έχουν μείνει από τότε 
και κάτι σαν ναός, μέσα στον οποίο έχουν κρεμάσει σε κάθε άνθρωπο που είχε εκτελεστεί από τους 
Γερμανούς ένα καντίλι. Επίσης, υπάρχουν δυο μεγάλοι πίνακες, όπου αναγράφονται τα ονόματα των 
εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς. Από εκεί ο επισκέπτης βλέπει, πανοραμικά, όλα τα Καλάβρυτα που 
έχουν φανταστική θέα.  

Μετά από λίγη ώρα ταξίδι πήγαμε στο σπήλαιο των λιμνών. Πήγαμε με ένα γκρουπ με περίπου 
20 άτομα και διασχίσαμε 500 μέτρα. Ήτανε φανταστικό και αξίζει να το επισκεφτεί κάποιος αυτό. Επίσης, 
ένα ωραίο αξιοθέατο που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να δούμε, γιατί ήτανε κλειστό την ημέρα που πήγαμε, 
είναι το σχολείο όπου οι Γερμανοί σκόπευαν να κάψουν όλες τις γυναίκες. Ευτυχώς ένας Γερμανός είχε 
σπάσει την πόρτα, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να σωθούν. Το σχολείο αυτό είναι ακόμα υπό συντήρηση. 
Μπαίνοντας ο επισκέπτης μέσα στην αυλή, αριστερά θα δει ένα άγαλμα, το οποίο αναπαριστά μια γυναίκα 
που τραβάει με ένα πανί τον άντρα της που τον σκότωσαν οι Γερμανοί. Ωραίο ήταν το σχολείο. Γενικά 
είναι ένα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό χωριό. Αξίζει να το επισκεφθεί για διακοπές ή έστω για μονοήμερη 
εκδρομή. 
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