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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Οι Ζαφειρόπουλοι στο Άστρος

Οι Ζαφειρόπουλοι κατάγονταν από τον Άγιο Ιωάννη Κυνουρίας, ήταν και οι τρεις
μέλη της Φιλικής Εταιρείας και είχαν διαπρέψει ως έμποροι στο εξωτερικό, και
συγκεκριμένα ο Παναγιώτης στην Κωνσταντινούπολη, ο Κωνσταντίνος στην
Τεργέστη και ο Ιωάννης στη Μασσαλία. Με την έναρξη της Επανάστασης έσπευσαν
να επιστρέψουν και οι τρεις στην Ελλάδα και στρατεύτηκαν στην υπηρεσία του ιερού
αγώνα καταλαμβάνοντας υπεύθυνες θέσεις και δαπανώντας, με τα τότε δεδομένα,
τεράστια ποσά υπέρ της επιτυχίας του.

Ο Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος έγινε γερουσιαστής της Πελοποννήσου,
πληρεξούσιος των Εθνοσυνελεύσεων και βουλευτής. Είχε οργανωτικές ικανότητες
και οργάνωσε στρατιωτικά τμήματα στην Επαρχία Αγίου Πέτρου, ενώ ανέλαβε
δύσκολες ειρηνευτικές αποστολές μεταξύ των αντιμαχομένων μερίδων κατά τη
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ως μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας
συνέβαλε τα μέγιστα στη συγγραφή αρχών και διακηρύξεων και τη θέσπιση των
κανόνων για τη διεξαγωγή του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα.

Τέλος, ο μικρότερος αδελφός Ιωάννης Ζαφειρόπουλος είχε επιφορτιστεί με την
προμήθεια όπλων, πυρομαχικών και τροφίμων στους μαχομένους. Διετέλεσε δε
μετέπειτα Δήμαρχος Θυρέας επί τρεις θητείες και γερουσιαστής.

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
Η δράση του Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου παρουσιάζει μια πολύ σημαντική διάσταση,
που σχετίζεται άμεσα με τον τόπο μας. Διορατικός καθώς ήταν, είχε διαβλέψει τον
κίνδυνο που αντιπροσώπευε για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την ιερή
υπόθεση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα η εκστρατεία του Ιμπραήμ. Βλέποντάς
τον μάλιστα να σημειώνει αλλεπάλληλες επιτυχίες εναντίον των Ελλήνων,
αποφάσισε το 1824 να οχυρώσει την περιοχή του Άστρους, ώστε να αποκρούσει τη
μελλοντική επίθεση του εισβολέα, την οποία θεωρούσε βέβαιη. Επέλεξε, λοιπόν, ως
επίκεντρο της οχύρωσης την κορυφή του υψώματος της χερσονήσου του Άστρους.
Εκεί βρισκόταν ένα παλαιό μεσαιωνικό φρούριο, που, λόγω της θέσης του, παρείχε
τη δυνατότητα της οπτικής επαφής και της επικοινωνίας με «φρυκτωρίες»,
δηλαδή συνθηματικές φωτιές, με διάφορα απομακρυσμένα οχυρά της ευρύτερης
περιφέρειας. Επί φραγκοκρατίας, και συγκεκριμένα το 1256 μ.Χ. ο Γουλιέλμος
Βιλεαρδουίνος τελειοποίησε το φρούριο αυτό, του έδωσε τη μορφή κάστρου και το
ονόμασε «Castello della estella» (δηλαδή κάστρο του αστεριού, του άστρου).
Πρόκειται για ένα ισχυρό αμυντικό συγκρότημα. Έχει τετράπλευρη κάτοψη, διατηρεί
μεγάλο τμήμα του οχυρωματικού περίβολου και έναν από τους οχυρούς πύργους.



1833, τοπογραφικό διάγραμμα του Κάστρου Η σημερινή μορφή του Κάστρου

Μέσα σε δύο χρόνια οι Ζαφειρόπουλοι οικοδόμησαν στο χώρο του κάστρου τρεις
κατοικίες, από μία για τον κάθε αδερφό, και διαμόρφωσαν παράλληλα το εσωτερικό
του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποπεράτωση των έργων έγινε το 1826, μετά την
επιστροφή των αδελφών Παναγιώτη και Κωνσταντίνου Ζαφειρόπουλου από την
αιχμαλωσία, ωστόσο και κατά τη διάρκεια της απουσίας τους οι εργασίες είχαν
συνεχιστεί κανονικά, σύμφωνα με τα σχέδια που είχαν καταρτιστεί.

1898, το Κάστρο του Άστρους



5 και 6 Αυγούστου 1826, η επίθεση του Ιμπραήμ
Η κορυφαία στιγμή της ένδοξης στρατιωτικής σταδιοδρομίας του Παναγιώτη
Ζαφειρόπουλου υπήρξε η απόκρουση της επίθεσης του Ιμπραήμ, στις 5 και 6
Αυγούστου του 1826. Ο Ιμπραήμ με 25.000 στρατό είχε αρχικά επιχειρήσει να
βαδίσει εναντίον του ελληνικού στρατοπέδου στα Βέρβαινα. Το πληροφορήθηκαν,
όμως, αυτό οι Έλληνες και αναδιπλώθηκαν στην οχυρή περιοχή του Αγίου Πέτρου.
Επειδή, όμως, ο εχθρός απειλούσε άμεσα και τις νέες αυτές θέσεις στον Άγιο Πέτρο
χρησιμοποιώντας άλλες διόδους και επιδιδόμενος σε εμπρησμούς, λεηλασίες και
αιχμαλωσίες, οι δυνάμεις των Ελλήνων διαιρέθηκαν σε δύο τμήματα που
αποσύρθηκαν το ένα προς το Μαρί και το άλλο προς τον Κοσμά. Η απάντηση του
Ιμπραήμ, όταν απέτυχε να εξουδετερώσει τον ελληνικό στρατό στον Άγιο Πέτρο,
ήταν να πυρπολήσει τον Άγιο Πέτρο, το Καστρί, τον Άγιο Ιωάννη και την ορεινή
Μελιγού. Είναι χαρακτηριστικό το ότι από τα 400 σπίτια του Αγίου Πέτρου
διασώθηκαν λιγότερα από δέκα. Από το Άστρος οι μαχητές και οι άμαχοι, που από
στιγμή σε στιγμή περίμεναν την εισβολή στην περιοχή τους και την επίθεση του
φοβερού μακελάρη, έβλεπαν με δέος τους καπνούς από τους εμπρησμούς των
ορεινών χωριών να σηκώνονται πίσω από τα βουνά. Παράλληλα, οι ελληνικές
δυνάμεις, μέσα από τα δύσβατα εκείνα περάσματα, παρενοχλούσαν τον εχθρό
χτυπώντας τον αιφνιδιαστικά από πίσω και από τα πλάγια, προκαλώντας του σοβαρές
φθορές και απελευθερώνοντας αιχμαλώτους. Στη συνέχεια, ο Ιμπραήμ αποφάσισε να
επιτεθεί εναντίον του κάστρου του Άστρους, ώστε να εξασφαλίσει τα νώτα του για
τις μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Το κάστρο διέθετε ορισμένα -–λίγα πάντως-- κανόνια και πολεμοφόδια. Ένα μέρος
από αυτά το είχε προμηθεύσει η Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ τα υπόλοιπα
εξασφαλίστηκαν με δαπάνες του ίδιου του Ζαφειρόπουλου. Πρέπει να σημειωθεί ότι
στο κάστρο και γύρω από αυτό είχαν καταφύγει για να προφυλαχθούν περίπου πέντε
χιλιάδες άμαχοι, γυναίκες και παιδιά από τα γύρω χωριά, από την επαρχία
Καρύταινας, από την Τριπολιτσά, από το Ναύπλιο, καθώς επίσης και οικογένειες
επισήμων από το Ναύπλιο, όπως η οικογένεια του Κανέλλου Δεληγιάννη, ο
Γερουσιαστής Ρήγας Παλαμήδης, ο γέρων Σπηλιάδης κ.ά. Στο κάστρο επίσης
φιλοξενήθηκε και διασώθηκε ολόκληρη η βιβλιοθήκη του σχολείου του Αγίου
Ιωάννη με όλα τα όργανα για τα πειράματα φυσικής .

Χαρακτηριστικά της σημασίας που αποδόθηκε στην άμυνα του κάστρου ήταν όσα
αναφέρει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα Απομνημονεύματά του1. Έμαθε την είδηση
της επικείμενης επίθεσης του Ιμπραήμ από τον ίδιο τον Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο.
Και έστειλε στο κάστρο ισχυρές δυνάμεις για να το υπερασπιστούν. Το Νικηταρά με
200 άνδρες, το Γενναίο Κολοκοτρώνη με 1.000, τον Κολιόπουλο με άλλους 1.000 και
τον Κανέλλο Δεληγιάννη με 500. Υπήρχαν και δύο πλοία που βοήθησαν τους
αμυνομένους με τα πυροβόλα τους.

1 Τερτσέτη Άπαντα, Κολοκοτρώνη Απομνημονεύματα, Αθήναι, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ, 1958,  εδάφιο
261, σελ. 176, 177



Κολοκοτρώνη Απομνημονεύματα

Οι Έλληνες μαχητές αντέταξαν επί δύο ημέρες σθεναρή αντίσταση στον
Ιμπραήμ, ο οποίος, μετά από δύο άκαρπες επιθέσεις, αναγκάστηκε τελικά να
αποχωρήσει. Όπως αναφέρει ο Σπηλιάδης εις τα Απομνημονεύματα του «Την
5η το πρωϊ ο εχθρός επλησίασεν εις τους παρακειμένους αμπελώνας δια να το
προσβάλει σπουδαιότερον. Ενώ δε επυρπόλει κατ’ αυτού από το τείχος ο
Ζαχαρίας λεγόμενος, όστις και εφονεύθη από το πυροβόλον αυτού διαρραγέν,
εξώρμησαν ως πενήντα Έλληνες μόνον και εφόνευσαν τινάς εκ των ιππέων,
αλλά την επιούσαν ο εχθρός ανεχώρησε προς τον Άγιάννην, και λυσσών δια
την αποτυχίαν, εκινήθη κατά του μοναστηρίου του Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου, όπου ευρίσκοντο ασθενείς τινές και πληγωμένοι στρατιώται και
πολλαί οικογένειαι».

Η νίκη αυτή διατήρησε το φρούριο του Άστρους απόρθητο. H νίκη στο
Άστρος, μετά τις ελληνικές ήττες στο Μανιάκι, στο Κρεμμύδι και στο
Μεσολόγγι, αναπτέρωσε τις ελπίδες του αγωνιζόμενου Γένους σε μια πολύ
δύσκολη στιγμή για τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821 και συνέβαλε
αποφασιστικά στην προσπάθεια του Έθνους για ελευθερία και κρατική
αποκατάσταση.



11-8 -1826, ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, περιγραφή της Μάχης του Άστρους



1833, Ο Πάνος Ζαφειρόπουλος, «Άκουρος», προσφέρει το Κάστρο στον
Όθωνα

Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, σύμφωνα με την παράδοση, φιλοξένησε τον Όθωνα
και την ακολουθία του στο Κάστρο δύο φορές. Τότε τέθηκαν οι βάσεις μιας στενής
φιλίας η οποία διήρκεσε μέχρι την έξωση του Όθωνα.

Ένα μήνα μετά την έλευση του Όθωνα, ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος αποστέλλει
επιστολή με την οποία του παραχωρεί το Κάστρο. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Μεγαλειότατε Βασιλεύ

Από αρχής του πολέμου Στρατηγών της
επαρχίας Αγίου Πέτρου(σημερινή
επαρχία Κυνουρίας), ο πιστός υπήκοος της Υ.
Μεγαλειότητος, μετά την ένορκον στάση του,
θέτει ευσεβάστως εις τους πόδας του
Θεοστηρίκτου Θρόνου σας, το εις Άστρος έναντι
του Ναυπλίου Οχύρωμα, αν θεωρηθεί χρήσιμον,
το οποίον δι ιδίας του δαπάνας οκοδόμησε με
τον σκοπόν, να προφυλάξει, ως αισίως
επροφύλαξεν, από τας επιδρομάς του εχθρού και
του εμφυλίου σπαραγμού, τους εκτός κύκλου του
Οχυρού τούτω συναθροισθέντες και
σχηματίσαντες επί του υγιούς λόφου της ήδη
φερομένης μικράς Πολίχνης Συμπολίτες του. Διά
να αποδείξει πραγματικώς τα εγκάρδια προς τον
Σεβαστόν Μονάρχη πιστά αισθήματα της
οφειλόμενης του υπακοής.

Μεγ. Βασιλεύ! και την ιδίαν του ζωή είναι έτοιμος
να θυσιάσει, ο υπογεγραμμένος υπήκοος, υπέρ
του ονόματος της, εις τον οποίον αφοσιούτε με
βαθυτάτην υπόκλισην.

Εν Ναυπλίω τη 13/25 Φεβρουαρίου 1833

Ο πιστότατος υπήκοος

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος»



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΗΣΙ» ΚΑΙ ΤΟ «ΚΑΣΤΡΟ»

Αρχαιολογικός χώρος «Νησί» Παραλίου Άστρους

Η οριοθέτηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ως ενιαίου χερσαίου και
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της θέσης «Νησί Παραλίου Άστρους», στο Δήμο Βόρειας
Κυνουρίας, για λόγους προστασίας των αρχαιολογικών καταλοίπων που δηλώνουν τη
συνεχή χρήση της θέσης από τα προϊστορικά έως και τα σύγχρονα χρόνια και ιδιαίτερα:

− Των αρχαίων καταλοίπων στη νότια κορυφή του λόφου, που δηλώνουν την ύπαρξη
οικισμού προϊστορικών χρόνων.

− Του αρχαίου τείχους στα βορειοδυτικά, που ταυτίζεται με το «επί
θαλάσση τείχος» των Αιγινητών.

− Των ρωμαϊκών καταλοίπων στη θέση «Άστρον».

− Του Κάστρου της Φραγκοκρατίας (Κάστρο Ζαφειρόπουλου) στα νότια.



ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

Α’ περίοδος STELLA – ESTELLA
Την περίοδο της Φραγκοκρατίας2 το «Νησί» του Παραλίου Άστρους ονομάζεται
Stella.

Η πρώτη αναφορά του ονόματος Est(r)ella (Άστρο) γίνεται στην
Αραγωνική εκδοχή του Χρονικού του Μορέως -
Chronique de Morée aux XIIIe et XIVesiècles- του Juan Fernández de Heredia.
Σχολιάζοντας το σχετικό απόσπασμα ο Ισπανός ιστορικός José M. Egea3 αναφέρει:
«..Στο Χρονικό του Μορέως,  στην Αραγωνική εκδοχή4 αναφέρεται ότι
(ο Γουλιέλμος Β΄ Βιλεαρδουίνος5) έχτισε, πιθανόν, το Κάστρο του Άστρους,
(βιβλίο ημερομηνιών 214) σε πόλη του νομού Αρκαδίας, της επαρχίας Κυνουρίας,
μεταξύ Ναυπλίου και Λεωνιδίου.

Α. Χάρτης με την αναγωγή τοπωνυμίων, με βάση το -Χρονικό του
Μορέως6.

2 Με τον όρο Φραγκοκρατία χαρακτηρίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία κυριάρχησαν στο Βυζάντιο οι

δυτικοευρωπαίοι, καθώς οι Βυζαντινοί τότε ονόμαζαν Φράγκους και Λατίνους σχεδόν αδιακρίτως όλους τους μη

σλάβους Ευρωπαίους που ζούσαν δυτικά και βόρεια των Βαλκανίων.

Έναρξη της Φραγκοκρατίας ή Λατινοκρατίας, όπως ιδιαίτερα λέγονταν από τους Βυζαντινούς, ή Ενετοκρατίας, όπως

αναφέρεται αργότερα, θεωρείται το 1204 (μ.Χ.), τότε που οι Ενετοί και οι Σταυροφόροι σύμμαχοί τους κατέλαβαν

την Κωνσταντινούπολη. Τέλος της θεωρείται το 1566 μ.Χ., όταν πια κυριάρχησαν παντού στην περιοχή οι Τούρκοι.
3 José M. Egea, LA CRÓNICA DE MÓREA, στη σελίδα 487
4 σελ. 49 για το έτος 1256
5

Ο Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουίνος (Γαλλικά: Guillaume II de Villehardouin) ήταν ηγεμόνας της Αχαΐας (1246-
1278), αδελφός και διάδοχος του άτεκνου Γοδεφρείδου Β΄ Βιλλεαρδουίνου και γιος του Γοδεφρείδου Α΄
Βιλλεαρδουίνου.

6 Στέφανου Δραγούμη, ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΜΟΡΕΩΣ –ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ– σελ. 270.



Β΄ περίοδος 1465, το οχυρό Stella (Κάστρο του Άστρους)
παραδίδεται στους Ενετούς
Το απόσπασμα που δημοσιεύουμε στη συνέχεια προέρχεται από το βιβλίο του
Jacomo Barbarigo, Dispacci della guerra di Peloponneso (1465-1466)7
αναδημοσιεύεται και σχολιάζεται από τον Κωνσταντίνο Σάθα, αναφέρεται στον
Πρώτο Ενετοτουρκικό πόλεμο και κάνει λόγο για τρία οχυρά που, μαζί με τον
οπλισμό τους, παραδόθηκαν στο διοικητή του Ναυπλίου (Napoli di Romania)
Christoforo de Priuli. Πρόκειται για την Damala = Τροιζήνα, για το Brazzo de
Cecchonia = Αρχαίες Πρασιές (Λεωνίδιο) και για τη Stella, δηλαδή το Άστρος
(σημερινό Παράλιο Άστρος).

«Et per Christoforo de Priuli, podesta et capitanio ia la cittade di Napoli di Romania,
similmente fatto consegnar Damala, Brazzo de Cecchonia, la Stella et…(2) tutto
luoghi 5, fatto condur in detta cittade di Napoli le munition et artelarie».

Το ότι το Castello della Estella είναι το Κάστρο του Άστρους (σημερινού Παραλίου
Άστρους) επιβεβαιώνεται και από τα παρακάτω αποσπάσματα από το βιβλίο του
Sathas Konstantinos, «Mnēmeia Hellēnikēs historias: Dispacci della guerra di
Peloponneso (1465-1466)8 »

Από αυτά προκύπτει ότι: α) Το Κάστρο το Άστρους, χάρη στην οχυρή του θέση και
τον εξοπλισμό του, έπαιζε σημαντικό ρόλο στον αμυντικό σχεδιασμό του Αργολικού.
Και β) Το Κάστρο του Άστρους ήταν, ακριβώς, το Castello della Estella, που, σύμφω-
να με την Αραγωνική εκδοχή του Χρονικού του Μορέως, είχε χτιστεί από τον
Βιλεαρδουίνο μεταξύ Λεωνιδίου και Ναυπλίου.

7
Jacomo Barbarigo, Dispacci della guerra di Peloponneso (1465-1466), εκδ. 1533.

8
Sathas Konstantinos, «Mnēmeia Hellēnikēs historias: Dispacci della guerra di Peloponneso (1465-1466)», εκδ.
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