
ΠΟΛΥΑΡΑΒΟΣ 

Μία εμπεριστατωμένη συλλογή κειμένων και δημοσιευμάτων του συγγραφέα που 

αφορούν το ορεινό χωριό Πολυάραβος, σε ένα βιβλίο 460 σελίδων των εκδόσεων 

«Αδούλωτη Μάνη» 

 

Ακολουθεί, το ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ από το βιβλίο 

 

Η έρευνα και η αναζήτηση γενικά, υπήρξε μία αγαπημένη και μανιώδης ενασχόλησή 

μου τα τελευταία 20 χρόνια. Επικεντρώθηκα σε ορισμένα θέματα μεταξύ των οποίων 

και η θρυλική μάχη του Πολυάραβου.Έκανα λοιπόν «βουτιά» μέσα σε αυτήν και 

κατέγραψα ότι αφορά το ηρωϊκό αυτό χωριό.Για την αξία και τη σπουδαιότητά της 

μάχης δεν θα αναφερθώ, εγώ μια και αυτή ξετυλίγεται μέσω των κειμένων αυτού του 

βιβλίου. 

Από το 1995, που άρχισα να ασχολούμαι διεξοδικά με το χωριό της γυναίκας μάζευα 

οτιδήποτε υλικό υπήρχε για αυτό αλλά και για τα γύρω όμορα χωριά, του Μαλευρίου 

δηλαδή,  μεταξύ των οποίων και του Πολυάραβου. Είναι αλήθεια ότι η ιστορία και η 

γεωγραφική του θέση με είχαν γοητεύσει. Οποιοδήποτε έγγραφο, ή πληροφορία 

αφορούσε τον Πολυάραβο, για μένα ήταν ένα κομματάκι ενός παζλ που κάποια μέρα 

όφειλα να συμπληρώσω. Κατά την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας της εφημερίδας 

«Καπετάν Ζαχαριάς» (τεύχη 1-35) όταν εγώ ήμουν υπεύθυνος για την έκδοση και την 

ύλη της εφημερίδας, δημοσίευσα πολλά άγνωστα ντοκουμέντα που αν δεν υπήρχε 

αυτό το έντυπο ίσως να ήτανε ακόμα άγνωστα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί εκτίμησαν 

τη δουλειά μου και μου εμπιστεύθηκαν πολλά ανέκδοτα ντοκουμέντα τα οποία εγώ 

κατά καιρούς αξιοποίησα και δημοσίευσα. Όταν πρωτοασχολήθηκα με την ιστορία 

του Πολυάραβου, το μοναδικό γραπτό κείμενο που ήταν γνωστό εκείνη την εποχή, 

ήταν το βιβλίο του Πέτρου Καρακασώνη, αλλά δυστυχώς εκτός ήταν αγοράς από 

πολλά χρόνια. Ένας από τους λόγους που αποφάσισα να συγκεντρώσω αυτό το υλικό 

είναι η διαπίστωσή μου ότι όσοι επιθυμούν να βρουν κάτι γραπτό για αυτό το θέμα 

ανακαλύπτουν ότι δεν κυκλοφορεί κανένα έντυπο στην αγορά. Στην πορεία, με τα 

χρόνια, αλλά και με αρκετή έρευνα, βρήκα αρκετό υλικό και έτσι αποφάσισα να τα 

αξιοποιήσω και να τα δημοσιεύσω προκειμένου να μην τα «πάρω μαζί μου» εάν 

κάποτε μου συμβεί κάτι.  

Όπως θα δει ο αναγνώστης, στα κείμενα που εκθέτω, μερικά πράγματα ίσως 

επαναλαμβάνονται, αλλά εφόσον υπάρχει έστω και ένα ακόμη πρόσθετο στοιχείο, 

εγώ το δημοσιεύω ολόκληρο και αυτούσιο. Θα ανακαλύψει κανείς ότι πολλές 

πληροφορίες αναιρούν η μία την άλλη αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να τις 

δημοσιεύσω και μάλιστα τα περισσότερα στη σύνταξη και την ορθογραφία που 

βρέθηκαν. 

Είναι αλήθεια ότι μία έρευνα δεν σταματάει ποτέ. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και 

άλλα στοιχεία που μπορούν να βρεθούν, να αξιοποιηθούν και να δημοσιευθούν από 

μελλοντικούς συγγραφείς και ερευνητές. Η μαγιά που αφήνω είναι νομίζω ικανή για 

μια καλή αρχή και μια πιο βαθιά έρευνα της περίφημης μάχης του Πολυάραβου. 

 

Ντόναλντ – Γεώργιος Μακφαίηλ 


