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Κερπινή, 8 Δεκεμβρίου 1943

ΤΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΤΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  &  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  ΤΗΣ  ΚΕΡΠΙΝΗΣ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ  ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 8121943

Στις  8  Δεκεμβρίου,  πεζοπόρες  φάλαγγες  του  τακτικού  Γερμανικού
στρατού υπό  τον Εμπερσμπέργκερ  (Ebersberger),  διοικητή  του συντάγματος
Αιγίου,  ο  οποίος  ορίστηκε  επικεφαλής  της  «Επιχείρησης  Καλάβρυτα»  στις
6/12 σε αντικατάσταση του συνταγματάρχη  Wolfinger, φτάνουν στην περιοχή
των χωριών Ρογοί και Κερπινή.

Ο Ebersberger χώρισε το στρατό σε δύο ομάδες. Η μία κατευθύνθηκε
προς τους Ρογούς  και η άλλη μπήκε στην Κερπινή.

Οι Γερμανοί έμειναν στο χωριό μέχρι το απόγευμα και ζήτησαν από
τους άνδρες  να συγκεντρωθούν για  να  τους μιλήσουν. Στο μεταξύ απέναντι
φαίνονταν  οι  πυκνοί  καπνοί  από  το  χωριό  Ρογοί  που  καιγόταν.  Αρκετοί
κάτοικοι  δεν  υπάκουσαν  στην  εντολή  της  συγκέντρωσης  και  κατάφεραν  να
κρυφτούν ή να ξεφύγουν.

 Εκτέλεσαν 9 άτομα μέσα στο χωριό σε διάφορα σημεία, στις αυλές
των  σπιτιών  και  στο  δρόμο,  ανάμεσά  τους  και  τον  άρρωστο  από  τύφο
Κωνσταντίνο Καλλιά, τον οποίο έσυραν από το κρεβάτι του έξω από το σπίτι
και τον σκότωσαν.

Στο μεταξύ έβαλαν φωτιά στο χωριό. Τα σπίτια λαμπάδιαζαν το ένα
μετά το άλλο από τη δύναμη της φωτιάς και της πυρίτιδας που έριχναν.

Οδήγησαν  στη  συνέχεια  τους  συγκεντρωμένους  άνδρες  στο πρανές
ενός  χωραφιού πιο  κάτω  από  το  χωριό,  κοντά  στην  εκκλησία  της Αγίας Παρασκευής,  όπου  ήταν  ήδη  στημένα  τα
πολυβόλα και τους εκτέλεσαν. Ο κρότος των πολυβόλων ακούστηκε μέχρι το χωριό.

Συνολικά  στις  8121943  εκτελέστηκαν  36  άνδρες  ηλικίας  από  17  έως  80  ετών.    Από  την  εκτέλεση
διασώθηκαν 4 άνδρες μεταξύ των οποίων ένας  βαριά τραυματίας που πέθανε λίγες μέρες μετά.

Ο συνολικός αριθμός των Κερπινιωτών που εκτελέστηκαν από τα Γερμανικά στρατεύματα Κατοχής κατά την
«Επιχείρηση Καλάβρυτα, 515 Δεκεμβρίου 1943» ήταν 39 άνδρες ενώ συνολικά την περίοδο της Κατοχής ο αριθμός
των  θυμάτων  του  χωριού  Κερπινή  σε  μαζικές  ή  μεμονωμένες  εκτελέσεις  ήταν  44  άνδρες.    Στις  8/12/1943
εκτελέστηκαν  36 άνδρες  (27 στη  θέση  «Λιθακιά»  δίπλα  κοντά στην  εκκλησία  της Αγίας Παρασκευής,  8    μέσα  στο
χωριό στις αυλές των σπιτιών και στο δρόμο και 1 στην εκτέλεση των Ρογών  Αγία Βαρβάρα Ρογών), στις 6/12/1943
στη  θέση Λιθάρια  εκτελέστηκε  1  άνδρας,  στις  89/12/1943 στη  Στάση Κερπινής  1  άνδρας  και  στις  10/12/1943 στο
χωριό  Βραχνί  1  άνδρας.  4  άνδρες  εκτελέστηκαν  στη  θέση  Λιβαδάκια  στις  891943.  Ένας  ακόμη  Κερπινιώτης
συνελήφθη αιχμάλωτος με την γνωστή «κλούβα» την περίοδο της Κατοχής και δεν επέστρεψε ποτέ.

Από  τα  130  και  πλέον  σπίτια  του  χωριού,  που  πριν  τον  πόλεμο  ήταν  παραθεριστικό  θέρετρο  και  διέθετε
ταχυδρομείο, τμήμα χωροφυλακής και διτάξιο σχολείο με 100 και πλέον παιδιά, καταστράφηκαν τα 100.

Το  1991  ανηγέρθη  στον  χώρο  της  εκτέλεσης  των  κατοίκων  της  Κερπινής  Μνημείο  από  το  Σύλλογο
Κερπινιωτών & Φίλων του χωριού, όπου κάθε χρόνο την ημέρα της θλιβερής επετείου πραγματοποιείται Εκδήλωση
Μνήμης  προς  τιμήν  των  θυμάτων.  Στην  άκρη  του  πρανούς  του  χωραφιού  όπου  έγινε  η  εκτέλεση  διασώζεται
παλαιότερο Μνημείο που είχε στηθεί εκεί από τους κατοίκους τα πρώτα χρόνια μετά την Κατοχή.
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