
ΟΜΙΛΙΑ της Βασιλικής Κυρίμη -Μονοπόρτη,
Φιλολόγου-Ιστορικού για τον εορτασμό της επετείου της μάχης
εναντίον του Ιμπραήμ (5- 6 Αυγούστου 1826) στο Κάστρο του
Αστρους

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ.....
Η περιοχή όπου κατοικούμε έχει μια πολύ μακρά ιστορία
που αρχίζει πολλούς αιώνες πριν από τη χρήση της γραφής και
την καταγραφή της Ιστορίας.
Ευρήματα δηλώνουν ότι ο τόπος μας κατοικείται
συνεχώς για περισσότερο από 12.000 χρόνια. Αυτό
τεκμηριώνεται από τα ευρήματα ερευνών που έχουν γίνει κατά
καιρούς στο «Νησί» από επιφανείς αρχαιολόγους, σε
συνδυασμό με τις νέες τεχνικές χρονολόγησης πετρωμάτων.
*Οπως το 1926 ο διευθυντής του Γερμανικού Αρχαιολογικού
Ινστιτούτου Αρχαιολόγος Dr W. Wrede και πολύ αργότερα το
1981 ο Π.Φάκλαρης καθηγητής του ΑΠΘ,οποίος υποστηρίζει
ότι «με μεγάλη πιθανότητα μπορούμε να ταυτίσουμε τον
προϊστορικό οικισμό στο νησί του Παραλίου Άστρους με τα
Πυράμια της Θυρεάτιδας που αναφέρει ο Πλούταρχος στο έργο
του «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ». και με τους Απόβαθμους του
Παυσανία.

*Σημαντικό σταθμό στην ιστορία του τόπου μας κατά την
αρχαιότητα αποτέλεσε η εγκατάσταση των καταδιωγμένων
από τους Αθηναίους Αιγινητών στην περιοχή της Θυρεάτιδας .

Το 424 π.Χ. χτίζουν το «επί τῇ θαλάσσῃ τείχος», στη
χερσόνησο του Παραλίου Άστρους. Ωστόσο οι Αθηναίοι, με
επικεφαλής τον Νικία ήλθαν στη περιοχή, την κυρίευσαν και
την κατάστρεψαν.
*Από το δεύτερο αιώνα μ. Χ. και μετά, το σημερινό Παράλιο
Άστρος και ειδικότερα η βραχώδης χερσόνησός του



κοινώς«Νησί») αναφέρεται σταθερά από γεωγράφους,
χαρτογράφους,περιηγητές , ιστορικούς και συγγραφείς
απομνημονευμάτων ως «Άστρον», «Astrum», “Stella”, “Ιsola
Stella”, “Castello dela Estela”, Castello d’ Astro και “Άστρος”.

*Ο μεγάλος Έλληνας, μαθηματικός, αστρονόμος και
γεωγράφος Κλαύδιος Πτολεμαίος (100-178 μ.Χ), ανάμεσα στα
Ελληνικά τοπωνύμια, που περιλαμβάνονται στο βιβλίο
του Γεωγραφική Υφήγησις, αναφέρεται για πρώτη φορά στην
πόλη με το όνομα ΑΣΤΡΟΝ, την οποία τοποθετεί στα παράλια
της Αργείας, βορειότερα της Λακωνικής Πρασιάς (Παραλία
Λεωνιδίου) και πριν από τις εκβολές του Ινάχου ποταμού και
του Ναυπλίου.Το όνομα Άστρον με τη λατινική του εκδοχή
(Astrum), παρουσιάζεται σε δύο χάρτες, έναν του 1490 ο οποίος
αποδίδεται στον Ιταλό γεωγράφο Bernardo Silvano και έναν
σχετικά πρόσφατο (1901) που παραθέτει ο Γάλλος
μεσαιωνοδίφης A.Bon.

*Την περίοδο της Φραγκοκρατίας το «Νησί» του Παραλίου
Άστρους ονομάζεται Stella. Η πρώτη αναφορά του ονόματος
Est(r)ella (Άστρο) γίνεται στην Αραγωνική εκδοχή του
Χρονικού του Μορέως του Juan Fernández de Heredia, στη
σελίδα 49.
Σχολιάζοντας το σχετικό απόσπασμα ο Ισπανός ιστορικός
Jose M. Egea αναφέρει: «… Στο Χρονικό του Μορέως, στην
Αραγωνική εκδοχή αναφέρεται ότι ο Γουλιέλμος Β΄
Βιλεαρδουίνος έχτισε, πιθανόν, το Κάστρο του Άστρους, (το
έτος 1256 μ. Χ.) σε πόλη του νομού Αρκαδίας, της επαρχίας
Κυνουρίας, μεταξύ Ναυπλίου και Λεωνιδίου…
Προς επίρρωση της αναφοράς του Jose M. Egea προσθέτουμε
και τα εξής:
Το 1465, τo οχυρό Stella (Κάστρο του Άστρους) παραδίδεται
στους Ενετούς.



Το σχετικό απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο του Jacomo
Barbarigo, Dispacci della guerra di Peloponneso (1465-1466)
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)
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 dela
Estella, που, σύμφωνα με την Αραγωνική εκδοχή του Χρονικού
του Μορέα, είχε χτιστεί από τον Βιλλεαρδουίνο το 1256 μ.Χ
μεταξύ Λεωνιδίου και Ναυπλίου ΚΑΙ το ονόμασε «Castello
della Εstella» (δηλαδή κάστρο του αστεριού, του Άστρου).

*Τον 17ο , 18ο και το πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα το
Άστρος είχε ερημώσει. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στα
ενδότερα φοβούμενοι τις επιδρομές των πειρατών. Το 1807 ο
γεωγράφος Μελέτιος αναφέρει χαρακτηριστικά: προς τον
Αιγιαλόν είναι το Άστρον, πόλις ποτέ, τα νυν έρημος, ο δε
Άγγλος περιηγητής Leake κατά την επίσκεψή του στην περιοχή
το 1806 είδε στο Άστρος παλιά λείψανα του Κάστρου, «μία
δεξαμενή, ένα χάνι, ένα πύργο, ο οποίος κατοικείται από τον
Τελώνη και δύο τρεις μικρές αποθήκες». Αυτά τα κτίσματα
δηλώνουν ότι αν και η περιοχή είχε εγκαταλειφθεί από τους
κατοίκους, το λιμάνι εξακολουθούσε να αποτελεί την κύρια
πύλη διακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων της περιοχής.

ΚΙ ΕΔΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΠΟ.



ΕΔΩ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ.
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΥΤΟ, ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ.....
η κορυφαία στιγμή της ένδοξης στρατιωτικής σταδιοδρομίας
του Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου υπήρξε η απόκρουση της
επίθεσης του Ιμπραήμ, στις 5 και 6 Αυγούστου του 1826.
Οι αδελφοί Ζαφειρόπουλοι, κατάγονταν από τον Άγιο
Ιωάννη Κυνουρίας, ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας και είχαν
διαπρέψει ως έμποροι στο εξωτερικό. 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.
Εν προκειμένω η δράση του Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου
(Άκουρου) παρουσιάζει μια πρόσθετη –-και πολύ πιο
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. Στρατιωτικός Διοικητής της Επαρχίας
Αγίου Πέτρου, τότε που όλα τα έσκιαζε η φοβέρα του
Ιμπραήμ και τα έδερνε η διχόνοια , με τον Κολοκοτρώνη
φυλακισμένο στην Ύδρα, αποφάσισε να αναστυλώσει το
κατεστραμένο ενετικό κάστρο για να οχυρώσει την περιοχή
και να «χρησιμεύσει ως καταφύγιον εις πάσαν
ενδεχομένην προσβολήν του εχθρού», όπως αναφέρει ο
Λογοθέτης,πρόεδρος μετέπειτα του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Θυρέας, σε «Υπόμνημα περί του νέου συνοικισμού
της χερσονήσου Άστρους».
Επέλεξε, λοιπόν, ως επίκεντρο της οχύρωσης την κορυφή
του υψώματος της χερσονήσου του Άστρους. Εκεί
βρισκόταν 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 Β΄ Βιλλεαρδουίνος τελειοποίησε το φρούριο αυτό,
όπως αναφέραμε, του έδωσε τη μορφή κάστρου και το ονόμασε
«Castello della estella» (δηλαδή κάστρο του αστεριού,
του Άστρου).
Πρόκειται για ένα αμυντικό συγκρότημα. Έχει τετράπλευρη
κάτοψη, διατηρεί μεγάλο τμήμα του οχυρωματικού περίβολου
και έναν από τους οχυρούς πύργους.
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.
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το κάστρο διαμορφώθηκε
αρκετά σε πιο ισχυρό αμυντικό συγκρότημα.
Το διάστημα αυτό ο Πάνος Ζαφειρόπουλος πολεμούσε
αδιάκοπα εναντίον του Ιμπραήμ.
Στη μάχη στο Κρεμμύδι Μεσσηνίας αιχμαλωτίζεται. Στην
προσπάθεια να τον ελευθερώσει συλλαμβάνεται και ο αδελφός
του Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με τον Καννέλο Δεληγιάννη ο Γενναίος
Κολοκοτρώνης αντάλλαξε τους δύο αδελφούς Σιεχνετζήπ Σαμή
εφέντη, Μπακή και Χαϊρουλάν με τη συνοδεία τους, με τους
δύο αδελφούς Ζαφειρόπουλου.

Μετά τη Σφακτηρία, το Ναυαρίνο και το Μανιάκι ο Ιμπραήμ
μ’ όλο το στρατό του, 25.000 περίπου, ξεχύθηκε στο Μοριά. Ο



Άκουρος, μαζί με άλλους οπλαρχηγούς, στήνει ενέδρα στο
χωριό Μεχμέτ – Αγά, έξω από την Τρίπολη και εξοντώνει
400 άνδρες του Ιμπραήμ. Όπως εξιστορεί ο Νικόλαος
Σπηλιάδης: Ο Ιμπραήμ «αφού έμαθε την καταστροφήν εις το
χωρίον Μεχμέτ – Αγά των τετρακοσίων, την 25 ην Ιουλίου,
συνήγαγε όλα τα στρατεύματα εις Τριπολιτσάν, και διαιρέσας
αυτά εις τρεις πτέρυγας, κινείται πλήρης οργής κατά των
επαρχιών Μυστρά, Αγίου Πέτρου και Πραστού και η μεν
κατηυθύνθη εις την επαρχίαν Αγίου Πέτρου και μη ευρούσα
αντίστασιν κατέκαυσε την πρωτεύουσαν ήτοι την κωμόπολιν
του Αγίου Πέτρου, το χωρίον Καστρί και τα χωριά Αγιάννην
και Μελιγούν, λεηλατούσα τον τόπον…». Από το Άστρος οι
μαχητέςκαι 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. Η επίθεση έγινε στις 5 Αυγούστου του 1826.
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 του.
Έμαθε την είδηση της επικείμενης επίθεσης του Ιμπραήμ από
τον ίδιο τον Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, και έστειλε στο κάστρο
ισχυρές δυνάμεις για να το υπερασπιστούν, τον Γενναίο
Κολοκοτρώνη με 1.000, τον Κολιόπουλο με άλλους 1.000
και τον Κανέλλο Δεληγιάννη με 500. Εκεί τους περίμενε και ο
στρατηγός Νικηταράς.
Υπήρχαν και δύο πλοία που βοήθησαν τους αμυνομένους με
τα πυροβόλα τους.
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 στα Απομνημονεύματα του,
«Την 5η το πρωί 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 και
προφύλαξε για μια ακόμα φορά το Ναύπλιο.



Την Τετάρτη 11 Αυγούστου 1826" Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ της
ΕΛΛΑΔΟΣ" περιγράφει τη Μάχη στο Αστρος.
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.
Το Κάστρο του Άστρους αποτέλεσε τον πυρήνα του νέου
οικισμού. Από το 1826 οι άνδρες του Ζαφειρόπουλου αρχίζουν
να κτίζουν νότια του Κάστρου στην αρχή καλύβες και στη
συνέχεια, μετά την έλευση του Καποδίστρια, το 1828, οικίες
στο «νησί» αλλά και στην παραλία. Το 1833 ο Ακουρος
προσφέρει το Κάστρο στον βασιλιά Οθωνα.
Το Κάστρο του Άστρους, λοιπόν, το οποίο κτίστηκε από το
1824-1826, μέσα στη φωτιά του Αγώνα και ενώ οι
Ζαφειροπουλαίοι πολεμούσαν τον εχθρό, στέκεται ακόμα
μισογκρεμισμένο, μα περήφανο!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΒΛΕΠΕΤΕ
αφέθηκε στην τύχη του και καταρρέει.
«Πρώτα πρώτα, εμείς οι ίδιοι ανεχτήκαμε και ανεχόμαστε
το ιστορικό φρούριο, που θα έπρεπε να αποτελεί το καύχημα
του χωριού μας, να παρουσιάζει τη σημερινή εικόνα. Από τα
τρία σπίτια του τα δύο να βρίσκονται σε ημιερειπωμένη
κατάσταση και το τρίτο να είναι ερείπιο προ πολλού και επίσης
ο πέτρινος περίβολός του να ξεφτίζει καθημερινά και να
καταρρέει. Εμείς οι ίδιοι ανεχτήκαμε τα σπίτια προς την
βορειοδυτική και τη νοτιοδυτική πλευρά, που πριν από κάποιες
δεκαετίες βρίσκονταν σε υποφερτή κατάσταση, να μετατραπούν
επί χρόνια σε στάβλους για τα αιγοπρόβατα του χωριού. Επίσης,
εμείς οι ίδιοι ή κάποιοι από εμάς λεηλατήσαμε κυριολεκτικά τις
πέτρες και τα αγκωνάρια του κάστρου για να



τα χρησιμοποιήσουμε ως υλικά για τις δικές μας οικοδομές.
Είναι χρέος τιμής για όλους μας, με επί κεφαλής τις δημοτικές
αρχές, να κινητοποιήσουμε με τα διαβήματα και τις
παραστάσεις μας, να κάνουμε επιτέλους την Αρχαιολογική
Υπηρεσία και την περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
να δραστηριοποιηθούν, ώστε το Κάστρο να αναστυλωθεί
και να προβληθεί. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα , γιατί
διαφορετικά, σε ένα πολύ ορατό μέλλον, αυτό το κόσμημα και
το καύχημα του χωριού μας, που σε άλλες περιοχές της χώρας
μας θα γινόταν το επίκεντρο διαφόρων εκδηλώσεων, θα ένας
θλιβερός σωρός ερειπίων.
« Κάτι τέτοιο, εκτός από πολιτιστική καταστροφή, θα είναι και
όνειδος για όλους μας».

Κυρίες και Κύριοι,
Η Επανάσταση του 1821 είναι μια από τις κορυφαίες
στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Μια εποχή που
ανέδειξε αληθινούς ήρωες, σπουδαίους μαχητές και
φωτισμένους λόγιους που διέθεσαν τη ψυχή τους, τη ζωή τους
και ολόκληρη την περιουσία τους για τον ιερό αγώνα των
Ελλήνων.
Το φρούριο του Άστρους
υπερασπίστηκε την Κυνουρία και την Ανατολική
Πελοπόννησο στην ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ .

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΕΙΝΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΙΝΑΙ Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ από την Επανάσταση
του 1821 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΥΔΡΙΑ .
Η χώρας μας, σταυροδρόμι και πεδίο συγκρούσεων
πολιτισμών, έχει να επιδείξει μία πληθώρα κάστρων με



το καθένα από αυτά να διαθέτει πραγματικά
αξιοθαύμαστα και αξιοπρόσεχτα χαρακτηριστικά.
Η ανάδειξή τους ,λοιπόν, σε χώρους πολιτισμού, τεχνών,

εκδηλώσεων και συναντήσεων πρέπει να αποτελεί ένα
μείζονος σημασίας θέμα για κάθε πόλη και φυσικά για την
περιοχή μας , που φέρει το βαρύ αυτό όνομα.
ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν
εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν
έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα
κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας
είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα
βατσέλα».

Σας ευχαριστώ


