
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ή

ΑΚΟΥΡΟΣ. Ο ιδιοφυής

στρατιωτικός και

πολιτικός ηγέτης του

τόπου μας κατά την περίοδο της επανάστασης του 1821.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ή ΑΚΟΥΡΟΣ

Στρατηγών της επαρχίας Αγίου Πέτρου -στρατιωτικός διοικητής της

επαρχίας Αγίου Πέτρου-.( Έγγραφο του υπουργείου Στρατιωτικών

από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους).



Η διοικητική διαίρεση στα 1821 -πως θα

ήταν σήμερα- και το (βιλαέτι), Επαρχία

ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ . Μέχρι το 1833, η περιοχή

της Τσακωνιάς περιλαμβανόταν στην

επαρχία του Αγίου Πέτρου.



1934 (αρχείο Βασιλείου Δουζένη). Εορτασμός της επετείου, της 25ης Μαρτίου

1821 από τους προγόνους μας στο μνήμα του ΑΚΟΥΡΟΥ (Παναγιώτη

Ζαφειρόπουλου), το μνήμα σκεπασμένο με την Ελληνική Σημαία και στον

ξύλινο σταυρό η εικόνα του Άκουρου που υπάρχει και σήμερα στο κοινοτικό

κατάστημα. Ο τάφος ήταν εκεί που είναι το σημερινό σπίτι του αρχιμανδρίτη

Άνθιμου πάνω από το θέατρο, τώρα δεν υπάρχει πια, αρχές της δεκαετίας του

60 ο τάφος καταστράφηκε.

Διακρίνουμε από αριστερά προς τα δεξιά : 1. Γιάννης Γεωργάς, 2. Βαγγέλης

Νέστορας, 4. Ηλίας Κουτσογιάννης, 12. Νίκος Παπακωνσταντίνου (Τζαβέλας),

13. Βασίλειος Δουζένης, 16. Κούλης Γεωργάς, 17. Γρηγόρης Ιωαν.

Κουτσογιάννης, 19. Παπά-Γιώργης Αβραντίνης, 24. Μιχάλης Γεωργάς, 25.

Καραλής Βασίλειος, 26. Κώστας Ιωαν. Κουτσογιάννης. Στο βάθος πάνω δεξιά

της εικόνας διακρίνεται η οικία Κατσιμάνη με το μπαλκόνι γεμάτο ανθρώπους,

αριστερά ο ευκάλυπτος δεν υπάρχει σήμερα.

Υ.Γ. : Πολλοί προγονοί μας είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν λόγω των 77

χρόνων απόστασης από το σήμερα, αν κάποια ή κάποιος γνωρίζει κάποιο από

τα άγνωστα πρόσωπα, παρακαλούμε να μας πληροφορήσει σχετικά στην

ηλεκτρονική διεύθυνση info@astrosparalio.gr για να υπάρξει παρακαταθήκη

για τις επόμενες γενιές.



Η φωτογραφία (αρχείο κοινότητας Παραλίου Άστρους) είναι του

1950, το μνήμα του Άκουρου ήταν στη στροφή του δρόμου

απέναντι από την οικία Κατσιμάνη στο μικρό πλάτωμα (στο λευκό

τρίγωνο), ακριβώς δίπλα αριστερά κάποιος αν παρατηρήσει

προσεκτικά θα δει τον ευκάλυπτο της προηγούμενης

φωτογραφίας.



Υπόμνημα του στρατηγού Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου ή Άκουρου προς τον

υπουργό των στρατιωτικών το 1823 . Μέσα από τις σελίδες του ξεπηδάει η

δράση του στην επανάσταση μέχρι τότε.(Από τα Αρχεία της Ελληνικής

Παλιγγενεσίας –Βουλή των Ελλήνων-).









Απάντηση στον Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο από το Βουλευτικό σώμα περί της

αιχμαλωσίας του Άκουρου. (Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας –Βουλή των

Ελλήνων-).



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

(πηγή: <<ΚΥΝΟΥΡΙΑΚΑ>>,1930.-αρχείο Βασιλείου Δουζένη-)
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