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ΠΥΡΑΜΙΑ
«ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
Μια παρέα κατοίκων και φίλων του Παραλίου Άστρους ιδρύσαμε σωματείο
με την επωνυμία: «ΠΥΡΑΜΙΑ1 - ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με έδρα το Παράλιο Άστρος και σκοπούς, μεταξύ
των άλλων:
1. Τη δημιουργία ιστορικού και φωτογραφικού αρχείου για το Παράλιο
Άστρος.
2. Τη διάσωση, συντήρηση και ανάδειξη του Κάστρου, ως και κάθε μνημείου ευρισκομένου στην ευρύτερη περιοχή του Παραλίου Άστρους.
3. Την προστασία και ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας (ιστορικής, πολιτιστικής και οικιστικής - περιβαλλοντικής) του Παραλίου
Άστρους.
Θελήσαμε η Έκθεση Αρχειακού Υλικού για το «ΚΑΣΤΡΟ» και την οικογένεια
Ζαφειρόπουλου να αποτελέσει την πρώτη εκδήλωση του νεοσύστατου ομίλου εις ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους δημιουργούς του χωριού
μας, ήρωες της επανάστασης του 1821.
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«… ότι δηλαδή, ότε κατά πρώτον ο Δαναός απέβη εις την χώρα αυτών κατά τα Πυράμια
της Θυρεάτιδας (1)….»
(1): Ο Δαναός ήλθεν εξ’ Αιγύπτου και εκυρίευσεν, ώκισε και εξεπολίτισε το Άργος. Η Θυρεάτις είναι χώρα
της Αργολίδος προς την Λακωνικήν, κατά την παραλίαν. Τα δε Πυράμια φαίνεται εκ του ονόματος ότι είχε
κατά την αρχαιότητα πυραμίδα τινά, ίσως μνημείο της Αιγυπτιακής εκείνης αποβάσεως.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ (45-120 μ.χ.) «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ»: Μετάφραση και σχόλια υπό Α.Ρ.Ραγκαβή, Τ.Δ΄: Αριστείδης-Μάρκος Κάτων, Φιλοποίμην-Φλαμινίνος, Πύρρος-Μάριος (σελίδα 253).
Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Φάκλαρη, καθηγητή Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα Πυράμια είναι πιθανότατα το Παράλιο Άστρος. (Σελίδα 77 του βιβλίου, «ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-», ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Αθήνα 1990

Η Έκθεση περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από τα Αρχεία της Εθνικής Παλιγγενεσίας, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, επιστολές, επίσημα έγγραφα και εφημερίδες της περιόδου της Επανάστασης, πρακτικά της Γερουσίας, υπομνήματα,
μελέτες και σχέδια του «Κάστρου» κ. ά.
Ο επισκέπτης της Έκθεσης έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, μέσα από τις
ιστορικές πηγές, τη συμβολή των αδελφών Ζαφειρόπουλου και ιδιαίτερα των
Κωνσταντίνου και Πάνου (Άκουρου), τόσο στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα, όσο και κατά τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, στην ίδρυση, ανάπτυξη
και εξέλιξη του τόπου μας.
Ελπίζουμε, με τη βοήθεια σας, το υλικό της Έκθεσης να εμπλουτιστεί, να
αξιοποιηθεί και να γίνει κτήμα όλων των κατοίκων και φίλων του Παραλίου
Άστρους και ιδιαίτερα των νέων παιδιών.

ΟΙ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΑΙΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κατήγετο ἀπὸ τὸν Ἁγιάννην. Ὑπηρέτησε δὲ πολιτικῶς γενόμενος γερουσιαστὴς τῆς
Πελοποννήσου,
πληρεξούσιος τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων καὶ βουλευτής.
Ὅτε δὲ ὁ ἀδελφός του Παναγιώτης ἐξεστράτευσε κατὰ τῶν Ἀράβων ἐπὶ τῆς στραταρχίας τοῦ Κυριάκου Σκούρτη Ὑδραίου, καὶ ἔπεσεν αἰχμάλωτος εἰς τὴν μάχην τοῦ
Κρεμυδίου, ὑπῆγε νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ, ἀλλ᾿αἰχμαλωτίσθη καὶ αὐτὸς κατὰ τὴν ὥραν
τῆς ἐφόδου τῶν Αράβων εἰς τοὺς Ἀβαρίνους, ὕστερον δὲ καὶ οἱ δύω ἐλευθερώθησαν
δι᾿ ἀνταλλαγῆς τῶν Σεχνετσιπαίων Τούρκων Τριπολιτσιωτῶν.
				
		

Φωτάκος, Βίοι Αγωνιστών		

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ επέστρεψε από τη Μασσαλία στις αρχές
της επανάστασης για να υπηρετήσει την πατρίδα του. Η δράση του ως πολιτικού ξεδιπλώνεται μέσα από τα επίσημα έγγραφα και αρχεία που παρουσιάζουμε στην Έκθεση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ή ΑΚΟΥΡΟΣ
Η πιο εμβληματική φυσιογνωμία από τα τρία αδέλφια της οικογένειας Ζαφειρόπουλου, το προσωνύμιο Άκουρος του δόθηκε εξαιτίας του όρκου που είχε
κάνει, να μην κόψει δηλαδή τα μαλλιά και τα γένια του πριν να ελευθερωθεί
η πατρίδα από τους Τούρκους. Επέστρεψε στην Πατρίδα από την Κωνσταντινούπολη στις αρχές της επανάστασης του 21 και αμέσως παρουσιάστηκε
με στρατιωτικό σώμα συμπατριωτών του στα Βέρβαινα, στην πολιορκία της
Τριπολιτσάς (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 1821) από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τοποθετήθηκε στο χωριό Στενό όπου έφτιαξε στρατόπεδο, μέχρι σήμερα
υπάρχουν μαρτυρίες και σώζονται τα ταμπούρια του Άκουρου τα λεγόμενα.

Η πολεμική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες του προς την πατρίδα εκτιμήθηκαν πολύ και ο πρίγκιπας Δ. Υψηλάντης τον υπεραγαπούσε και τον
είχε σαν δικό του, για το λόγο αυτό ήταν σεβαστό πρόσωπο από τους καπεταναίους και τους πολεμιστές κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Τριπολιτσάς. Από τον Άγιο Σώστη αναχώρησε και πήγε στη ράχη της Βολιμής, όπου και πολεμούσε με τους Τούρκους και έκανε χωσιές (ενέδρες).
Μετά τη πτώση της Τριπολιτσάς πήγε στη Ρούμελη και έλαβε μέρος στη μάχη
της Αγίας Μαρίνας και της Στυλίδας (Απρίλιος 1822) στο πλευρό του Οδυσσέα
Ανδρούτσου, και όχι μόνο αυτός αλλά όλο το εκστρατευτικό σώμα του οπλαρχηγού Νικήτα Σταματελόπουλου (Νικηταρά) επέδειξε απαράμιλλη γενναιότητα.
Κατά τη διάρκεια της καθόδου του Δράμαλη στη Πελοπόννησο παρουσιάστηκε με ικανό αριθμό συμπατριωτών του και πήρε μέρος σε πολλές μάχες. Κατά
τη μάχη στα Δερβενάκια (Ιούλιος 1822) τοποθετήθηκε από τον Κολοκοτρώνη
μεταξύ του βουνού Πανάγου και Αγριλοβουνού κοντά στο Παληόχανο, όπου
μέχρι σήμερα υπάρχουν μαρτυρίες και σώζονται τα ταμπούρια του.

				

Φωτάκου Απομνημονεύματα, σελ. 79

Το 1824 μαζί με τα αδέλφια του ανακατασκεύασαν το μεσαιωνικό κάστρο που
υπάρχει ακόμα στο Νησί με δικά τους έξοδα.

Τότε ξεκίνησε η επαναθεμελίωση της πόλης μας, όπως αναφέρει ο Λογοθέτης,
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θυρέας σε Υπόμνημά του,
απόσπασμα του οποίου παρουσιάζουμε στη συνέχεια.

Μετά από αυτό εκστράτευσε με άλλους κατά του Ιμπραήμ και πιάστηκε αιχμάλωτος στη μάχη στο Κρεμμύδι (Απρίλιος 1825), στην οποία θυσιάστηκαν
πολλοί Έλληνες, ελευθερώθηκε με ανταλλαγή αιχμαλώτων, των Σεχνετσιπαίων Τούρκων από την Τριπολιτσά.
Το κάστρο του Παραλίου Άστρους υπό την διοίκηση του άντεξε στις επιθέσεις του
Ιμπραήμ τον Αύγουστο του 1826 αναγκάζοντας τον να υποχωρήσει στα ενδότερα,
σώζοντας έτσι τον άμαχο πληθυσμό της γύρω περιοχής που είχε καταφύγει σε
αυτό για προστασία.

Η απόκρουση της επίθεσης του Ιμπραήμ περιγράφεται στην Εφημερίδα:
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» φύλλο 11ης Αυγούστου 1826.

Στη συνέχεια παραθέτουμε αποσπάσματα από επιστολή του Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου προς τον Μινίστρο (Υπουργό) του Πολέμου με την οποία εξιστορεί τη δράση του τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Οὗτος ἦτον ἐπίσης ἀδελφὸς τῶν δύω ἀνωτέρω, καὶ ὑπηρέτησε πολιτικῶς καὶ
στρατιωτικῶς.
Φωτάκος, Βίοι Αγωνιστών
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ διετέλεσε Δήμαρχος Θυρέας επί τρεις θητείες.

Κατά τη διάρκεια της Δημαρχίας του Ιωάννη Ζαφειρόπουλου ανεγέρθηκε
(1838) η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, ιδρύθηκαν όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες: Αποθήκη Άλατος (Μονοπώλιο), Τελωνείο, Ειρηνοδικείο, Ταμείο κ. ά., ξεκίνησε η σύνταξη Σχεδίου Πόλεως και ουσιαστικά τέθηκαν οι στέρεες βάσεις
για την ανάπτυξη και προκοπή του τόπου μας.

Οι αδελφοί ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΙ έθεσαν τους εαυτούς τους και όλη τους την περιουσία στην υπηρεσία του Έθνους!
Οραματιστήκαν τη δημιουργία ενός μεγάλου διοικητικού, οικονομικού και
ναυτιλιακού κέντρου στον τόπο μας. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αυτό τους το όνειρο!

