ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

Ο Κωνςταντίνοσ Χαςάπθσ γεννικθκε ςτισ 4/17 Σεπτεμβρίου 1914 ςτθν Βζροια, αλλά
μεγάλωςε ςτον Αςτακό τθσ Αιτωλοακαρνανίασ, όπου τελείωςε το δθμοτικό ςχολείο
με κυςίεσ τθσ φτωχότατθσ οικογζνειάσ του. Τα ζξοδα των περαιτζρω ςπουδϊν του
ανζλαβε ο ςτακμάρχθσ του τρζνου Εμμανουιλ Σαββόπουλοσ και ζτςι ςυνζχιςε τισ
ςπουδζσ του ςτο Διδαςκαλείο Ιωαννίνων, όπου ςε θλικία 17 ετϊν ζδωςε και τθν
πρϊτθ αςτρονομικι διάλεξι του ! Ενϊ εργαηόταν ωσ δάςκαλοσ ςε ζνα μικρό χωριό
του Αγρινίου, τα βράδυα ανζβαινε μιασ ϊρασ δρόμο ςτο βουνό για να κάνει καλζσ
αςτρονομικζσ παρατθριςεισ με το μικρό τθλεςκόπιό του. Τισ παρατθριςεισ του, τισ
οποίεσ ςυνζχιςε και όταν μετατζκθκε ςτθν Παπαςτράτειο Σχολι του Αγρινίου,
ζςτελνε ςτο εξωτερικό. Η ποιότθτά τουσ κίνθςε το ενδιαφζρον του αςτρονόμου
Campbell, να μάκει ποιόσ ιταν αυτόσ ο εξαιρετικόσ παρατθρθτισ μεταβλθτϊν
αςτζρων με τρεισ φορζσ παγκόςμια πρωτιά. Ετςι το 1946 επιτυγχάνει μετάκεςθ
ςτθν Ακινα με απόςπαςθ ςτον αςτρονομικό ςτακμό Πεντζλθσ, όπου ζηθςε ζκτοτε
όλθ του τθ ηωι. Εν τω μεταξφ, από το 1943 είχε εγγραφεί ςτο Τμιμα Μακθματικϊν
τθσ Φυςικομακθματικισ Σχολισ τοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ενδιαφερόταν για τθν
εκλαϊκευςθ και τθν διάδοςθ τθσ αςτρονομίασ ςτο ευρφ κοινό με ομιλίεσ ςτο
ραδιόφωνο, διαλζξεισ ςτο κοινό και άρκρα ςε εγκυκλοπαιδικά λεξικά και τον τφπο.
Δεξιοτζχνθσ όχι μόνον του λόγου, αλλά και τθσ πζννασ, εκδίδει το πρϊτο βιβλίο του,
«Η ηωι επί του πλανιτου Αρεωσ» το 1935, και το 1957 τθν ογκϊδθ « Σφγχρονο
εκλαϊκευμζνθ αςτρονομία » ( 835 ςελίδεσ ). Ουςιαςτικϊσ περίλθψι τθσ ιταν θ νζα
γυμναςιακι « Κοςμογραφία » ( Δ. Κωτςάκθ – Κ. Χαςάπθ). Όμωσ, τα μεγάλα ζργα
του είναι «Η ελλθνικι αςτρονομία τθσ Βϋ χιλιετθρίδοσ π.Χ. κατά τουσ Ορφικοφσ
φμνουσ» ( διδακτορικι διατριβι ςτθ Φυςικομακθματικι Σχολι του Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν, 1967), «Ο Αςτιρ τθσ Βθκλεζμ» (1970), και ωσ ςυνζχεια του το ανζκδοτο
ζωσ ςιμερα «Προςδιοριςμόσ του χρόνου τθσ Αναςτάςεωσ του Ιθςοφ Χριςτοφ»
(1971). Επειδι ο ίδιοσ είχε ιδθ δϊςει διαλζξεισ επί τθσ θμερομθνίασ τθσ Αναςτάςεωσ, αμζςωσ μετά τον πρόωρο κάνατό του ( 10 Ιουλίου 1972 ) θ μακιτριά του
Μάρω Παπακαναςίου δθμοςίευςε εκτενι άρκρα-περιλιψεισ του τελευταίου ζργου
του Δαςκάλου τθσ. Τα τελευταία χρόνια ιταν τακτικόσ ςυνεργάτθσ του Ιδρφματοσ
Ευγενίδου, με τισ μαγνθτοφωνθμζνεσ και ηωντανζσ ομιλίεσ του ςτθν αίκουςα του
Πλανθταρίου, και με τισ διαλζξεισ του ςτο μεγάλο αμφικζατρο του Ιδρφματοσ, το
οποίο γζμιηε με κόςμο.

