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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
« Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1685-1920 »

ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Η. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
Στην κατάμεστη αίθουσα Νέοι Ορίζοντες της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Αίγιο
παρουσιάστηκε από τις Εκδόσεις Κερπινή και την iForce Επικοινωνίες το νέο βιβλίο του συγγραφέα
Μελέτη Μελετόπουλου, με τίτλο «Ο ‘Αρχοντας με τα πολλά πρόσωπα-Χρονικό μιας οικογένειας 16851920 » Εκδόσεων ΚΑΠΟΝ, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο εκπρόσωπος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιου, Αιδεσιμολογιώτατος πατήρ
Χρήστος Τσάκαλας ο οποίος αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του βιβλίου όχι μόνον από πλευράς
ιστορίας αλλά και από πλευράς εθνολογικής και πατριωτικής αλλά και τοπικής καθότι σημαντικά γεγονότα
που αναφέρονται σε αυτό αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Αιγίου (ιστορική συνέλευση Βοστίτσας κλπ).
Στην εκδήλωση παρέστη και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς και ο πρόεδρος της Rouvalis
Winery κ. Άγγελος Ρούβαλης, χορηγός οίνου της εκδήλωσης
Ο συντονιστής της εκδήλωσης Φωκίων Ζαΐμης παρουσιάζοντας τους ομιλητές τόνισε την μεγάλη
συγκίνηση που του προσέφερε το βιβλίο διαβάζοντάς το, διότι συνδυάζει την συναρπαστική πλοκή ενός
μυθιστορήματος με βάση πραγματικά ιστορικά γεγονότα που είναι σταθμοί για την νεώτερη ελληνική
ιστορία από την εποχή του Ενετού με ελληνικές ρίζες και απελευθερωτή Μοροζίνη μέχρι τις αρχές του
εικοστού πρώτου αιώνα και μέσα από το πρίσμα της σπουδαίας Σπετσιώτικης οικογένειας αγωνιστών
Κούτση. Η συνείδηση του Ελληνικού Έθνους, αποδεικνύει ο συγγραφέας μέσα από την μελέτη των
πηγών, ξεκινά πολλούς αιώνες πριν από την ελληνική επανάσταση και σφυρηλατείται μέσα από συνεχείς
αγώνες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του έθνους. Το βιβλίο ανατρέπει καθιερωμένες εσφαλμένες
αντιλήψεις για πρόσωπα και πράγματα και αναδεικνύει την συνέχεια της ελληνικής συνείδησης που
διατρέχει τα βυζαντινά χρόνια, την οθωμανική κατοχή και τις ελληνικές επαναστάσεις (Ορλωφικά, 1821
κλπ). Ο συγγραφέας Μελέτης Μελετόπουλος τόνισε ότι το βιβλίο είναι μεν μια γενεαλογική έρευνα η
οποία όμως ανέδειξε νέα σημαντικά ιστορικά στοιχεία, κυρίως από πρωτογενείς πηγές της εκάστοτε εποχής,
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με άξονα την ιστορία της οικογένειας αγωνιστών Κούτση από τον δέκατο-έβδομο αιώνα έως τις αρχές του
εικοστού-πρώτου αιώνα.
Το βιβλίο παρουσίασε αναλυτικά η κ. Βάνα Μπεντεβή-Σπυροπούλου, φιλόλογος-ιστορικός, συγγραφέας
και τ. εκπαιδευτικός για πάνω από 35 χρόνια, η οποία τόνισε ότι το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι μέρος της
βιβλιοθήκης όλων μας καθότι μας προσφέρει όλη την σύγχρονη ελληνική ιστορία με τρόπο εύληπτο και
συναρπαστικό. Το βιβλίο έχει ιστορική, κοινωνιολογική και φιλολογική αξία και διαβάζεται ευχάριστα από
όλες τις ηλικίες.
Ο συγγραφέας του βιβλίου κ Μελετόπουλος παρουσίασε τους λόγους που τον οδήγησαν να ερευνήσει το
γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας του από την οποία προέκυψε το βιβλίο αυτό

και συμβούλεψε να

προσπαθήσουνε όλοι να κάνουν μια έρευνα ο καθένας για την οικογένειά του διότι έτσι θα καταλάβουν
καλύτερα την ιστορία, θα ανακαλύψουν άγνωστες συγγένειες και φιλίες και θα διαπιστώσουν κοινές αξίες
με τους προγόνους τους. Τόνισε ότι η ιστορία γράφεται από τον κάθε έλληνα χωριστά και ότι οι σημαντικές
στιγμές του έθνους είναι ένας συνδυασμός των ηγετικών μορφών που προκύπτουν μέσα από τους συνεχείς
εθνικούς αγώνες και από την συνεισφορά του κάθε απλού Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας.
Λίγα λόγια για το βιβλίο:
Ένα ιστορικό μυθιστόρημα γεμάτο ανατροπές, που εκτυλίσσεται στην διάρκεια τριών αιώνων και βασίζεται
σε πραγματικά γεγονότα. Είναι η ιστορία μιας πολεμικής οικογένειας, που ήρθε από την Ήπειρο με την
στρατιά του Μοροζίνι το 1685, εγκαταστάθηκε στις Σπέτσες, πολέμησε σε όλη την διάρκεια της
τουρκοκρατίας αδιάλλακτα τους κατακτητές και συμμετείχε πρωταγωνιστικά στο έπος του Εικοσιένα, στην
στεριά και στην θάλασσα. Όταν η οικογένεια αυτή ενεπλάκη στην δολοφονία της Μπουμπουλίνας, οι
γόνοι της μετανάστευσαν λόγω της βεντέτας στην Λακωνία, όπου εξελίχθηκαν σε ισχυρούς γαιοκτήμονες
με περιπετειώδη ζωή και μεγάλα πάθη.
Παράλληλα, το βιβλίο παρακολουθεί τα μεγάλα γεγονότα της Ελληνικής ιστορίας. Ο αναγνώστης θα
ταξιδέψει με τον Φραντσέσκο Μοροζίνι στην θρυλική εκστρατεία του εναντίον των Τούρκων στην Ελλάδα
το 1685. Θα ακολουθήσει τον μεγάλο Βεζίρη Αλή Κιουμουρτζή στην κατάκτηση μιας αγνώριστης σε μας
Πελοποννήσου του 1715. Θα μάθει τις φρικιαστικές λεπτομέρειες των Ορλωφικών του 1770 και θα
ταξιδέψει με τους Έλληνες πειρατές στην Μεσόγειο του 18ου αιώνα. Θα αποκτήσει μια ρεαλιστική εικόνα
της Άλωσης της Τριπολιτσάς τον Σεπτέμβριο του 1821 και θα πληροφορηθεί το άγνωστο περιστατικό
με την ταπείνωση του Δράμαλη στο Αγιονόρι. Διαβάζοντας τον συγκλονιστικό διάλογο του
κατασκόπου Κράντοκ με τον νεαρό διερμηνέα του Κόδριγκτον, θα συνειδητοποιήσει πόσο αγνοούμε τι
πραγματικά διακυβεύθηκε στην ναυμαχία του Ναυαρίνου. Θα ζήσει τον Κριμαϊκό πόλεμο και θα
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περιηγηθεί στην νεοκλασσική Ελλάδα του Όθωνα. Πρόκειται για ένα αληθινό και για αυτόν τον λόγο
συναρπαστικό μυθιστόρημα.

(Φωκίων Ζαΐμης, Μελέτης Μελετόπουλος, Βάνα Μπεντεβή-Σπυροπούλου)

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ROUVALIS WINERY

Για περισσότερες πληροφορίες: info@iforce.gr, 210-3392500, 6936-850951
LINKS: www.iforce.gr, www.kaponeditions.gr www.kerpinipublications.gr
Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής
Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς
και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και
παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών
Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ‘‘Fortune
500’’, διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και
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μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.© 2018 Όλα τα
εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.
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