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Διευκρινήσεις για τον εντοπισμό των οστών του
Ανδρέα Λόντου
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Mε αφορμή τα όσα λέγονται και γράφονται σχετικά με τον εντοπισμό δοχείου με
τα οστά τού εκ των πρωτεργατών της Επανάστασης του 1821 Ανδρέου Λόντου,
που έλαβε χώρα χθες το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς της
μαρμάρινης πλάκας τού προεστού της Βοστίτσας από τον προαύλιο χώρο της
πλατείας Φανερωμένης στον αύλιο χώρο τού Δημοτικού Ιστορικού Λαογραφικού
Μουσείου Αιγίου, το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, διά
του προϊσταμένου του, πρωτοπρεσβύτερου π. Αθανασίου Λιακόπουλου, επιθυμεί να
διευκρινίσει τα εξής:
Προχθές, Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου, εργάτες δημοτικού συνεργείου ενημέρωσαν τη
δημοτική αρχή και τον προϊστάμενο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού πως
εντοπίστηκε ένα δοχείο με οστά (όπως όλα δείχνουν του Ανδρέου Λόντου), κατά τη
διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσαν με σκοπό τη μεταφορά τής μαρμάρινης
πλάκας

με

ανάγλυφο

το

πρόσωπο

του

μεγάλου

ευεργέτη

της

Ελληνικής

Επαναστάσεως, έπειτα από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αιγιαλείας

και την έγκριση του εκκλησιαστικού συμβουλίου.
Αμέσως στον χώρο βρέθηκε ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος,
ενώ ο εφημέριος του Ιερού Ναού ενημέρωσε, ως όφειλε, τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Αμβρόσιο. Ακολούθως ενημερώθηκε η τοπική ΕΛ.ΑΣ., άνδρες
της οποίας μετέβησαν στο σημείο για τις δέουσες ενέργειες.
Εν συνεχεία ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αιγίου, με τη σύμφωνη
γνώμη της οποίας τα οστά φυλάσσονται πλέον σε οστεοφυλάκιο και, εφόσον γίνει
ο απαραίτητος ειδικός καθαρισμός τους, θα τοποθετηθούν με τις πρέπουσες τιμές
στην ήδη προκαθορισμένη θέση, ήτοι σε ειδική προθήκη κάτωθεν της επιτύμβιας
στήλης η οποία θα κοσμεί σε λίγο καιρό τον προαύλιο χώρο του Δημοτικού
Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αιγίου, το οποίο ήταν άλλωστε και το σπίτι
τής ιστορικής οικογενείας Λόντου.
Αναμφισβήτητα, η εύρεση του οστεοφυλακίου του Ανδρέου Λόντου είναι μία
ιστορική ανακάλυψη και στιγμή για το Αίγιο, την Αιγιάλεια, την Αχαΐα, την Ελλάδα
μας! Έρχεται δε σε μία χρονική περίοδο που το Αίγιο βρίσκεται στην κατεύθυνση
της ανάδειξης της ιστορικής του ταυτότητας, καθώς συνέβη λίγες μόλις ημέρες
πριν τον επίσημο εορτασμό (για δεύτερη χρονιά) της επετείου της Μυστικής
Συνέλευσης της Βοστίτσας (26 Ιανουαρίου 1821), η οποία δρομολόγησε, ως
γνωστόν, την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως.

