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Εγκαίνια iris έκθεσηε Το Χρηματοκιβώτιο στην Αίθουσα Téxvns Βάτη

Από την ιστορία μιας οικογένειας στην
ιστορία μιας εποχής
Την ευκαιρία να

γίνουν

μάρτυρε ιστορικών

στιγμών δύο εκ
των σημαντικότερων
οικογενειών που
έζησαν και έδρασαν
στο νησί Tns Σύρου
τον 1 9ο και oris αρ
xés του 20ου αιώνα
προσφέρει orous
επισκέπτε5 Tns Αίθου
oas Téxvns Γιάννη

EXévns Βάτη η

έκθεση τεκμηρίων Το

Χρηματοκιβώτιο

Σύροε

δεκαετία του 1 960
Ένα οχτάχρονο αγόρι ο

Άγιε Δ Tooupôs ανακαλύπτει

στο παλιό αρχοντικό που

είχαν αγοράσει οι yovsis του στα

Χρούσσα ένα ξεχασμένο χρηματοκιβώτιο

Ατέλειωτα καλοκαίρια

πέρασε προσπαθώνταε
να το ανοίξει Απόρθητο του

έλεγε μείνε μην τα napaTâs

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε
Ο piKpôs γύρισε στο νησί Το

χρηματοκιβώτιο ήταν πάντα εκεί
σαν να τον περίμενε Πριν από

δύο χρόνιο ένιωσε neos ήρθε
η ώρα να το ανοίξει

Στον κύριο εκθεσιακό χώρο
παρουσιάζονται σε κορνίζες
και προθήκες περίπου 1 10
φωτογραφίες έγγραφα τα

πιο ενδιαφέροντα έχουν
μεταγραφεί

περισσότερα από
70 επιστολικά δελτάρια και

αντικείμενα που βρέθηκαν στο

χρηματοκιβώτιο ôncos όπλα

αρχαία νομίσματα μετάλλια είδη

γραφείου είδη καπνιστού και

συλλεκτικά ενθύμια
Στην πρώτη παράπλευρη

αίθουσα εκτίθεται το χρηματοκιβώτιο

και αντικείμενα καθώ
και φωτογραφία από τον χώρο
στον οποίο βρέθηκε και ανοίχτηκε

Στην ίδια αίθουσα υπάρχει
οθόνη όπου προβάλλονται φωτογραφία

και λεπτομέρειε5 των

ευρημάτων και των εγγράφων
που αφορούν Tis οικογένειεε
Λαδόπουλου και Βαφιαδάκη

Στη μικρότερη παράπλευρη
αίθουσα ο επισκέπτη5 έχει τη

δυνατότητα να ξεφυλλίσει ηλεκτρονικά

τα έγγραφα να δει λε

πτομέρειεε από τα επιστολικά

δελτάρια και να ακούσει ηχογραφημένα

αποσπάσματα από την

αλληλογραφία ms οικογένειαε
Λαδόπουλου

Ελάτε να λύσουμε
μαζί το μυστήριο
του Χρηματοκιβωτίου

Γιατί άραγε να έμεινε το

χρηματοκιβώτιο κλειστό τόσα

χρόνια nebs εξηγείται η παρουσία

τόσο διαφορετικών
αντικειμένων μέσα σ ένα

χρηματοκιβώτιο

Mâncos Kânoios
ήθελε να κρύψει ή να διαφυλάξει

κάτι Μήπωε κάποια στιγμή
προέκυψε Kânoios εξωτερικάε
kîvôuvos μια αίσθηση επείγο
VTOS Ένα γεγον05 που ανάγκασε

την οικογένεια να πει
τα μαζεύουμε άρον άρον και

γεμίζουμε το χρηματοκιβώτιο
με ό,τι θεωρούμε πολύτιμο
Σε αυτή άραγε την περίπτωση τα

μέλη Tns οικογένεια5 παίρνουν
μαζί tous τα χρυσαφικά αλλά
κλειδώνουν όσα αντικείμενα
έχουν συναισθηματική και οικογενειακή

αξία;Ήξεραν άραγε
αυτοί οι άνθρωποι ότι δε θα

ξαναγυρίσουν Γιατί δε βρέθηκε
κάπου ο συνδυασμ05 Syra και

τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου
Και γιατί δεν ασχολήθηκε η

Σμαράγδα κόρη του Αθανάσιου
Λαδόπουλου με αυτό δεδομέ¬

νου ότι έζησε στην οικία των

Χρούσσων αρκετά χρόνια
Στην έκθεση υπάρχουν δύο

βιβλία επισκεπτών Το ένα

για εντυπώσει και σχόλια Και

το δεύτερο για να μπορούν
οι επισκέπτες να προτείνουν
απαντήσεις στα ανοιχτά ερωτήματα

που αφήνει η αινιγματική
ιστορία του χρηματοκιβωτίου
και επίσηε να δηλώσουν αν

αναγνώρισαν κάποιο ή κάποια

από τα άτομα που εμφανίζονται
Otis φωτογραφία Να εμπλουτίσουμε

την ιστορία και να την

ολοκληρώσουμε

Αφορμή για να

διατηρήσουμε
άσβεστο το

παρελθόν pas
Τα εγκαίνια Tns έκθεση

πραγματοποιήθηκαν το βράδυ

Tns περασμένη5 nepnins παρουσία

πλήθου5 κατοίκων και

επισκεπτών του νησιού Η Αντι

δήμαρχος Πολιτισμού θωμαή
Μενδρινού ευχαρίστησε θερμά
τον κάτοχο αυτών των ευρημάτων

και συντονιστή Tns έκθε
ons κ Τσουρό με την ευχή το

Χρηματοκιβώτιο να αποτελέσει
την καλύτερη αφορμή να διατηρήσουμε

άσβεστο το παρελθόν
μα5 να διδασκόμαστε από αυτό

να μην ξεχνούμε tis pi'Çes pas
και να Tis ανακαλούμε σε κάθε

βήμα ms πορείαε pas Το κοινό

καλωσόρισε και η υπεύθυνη
του Τμήματος Πολιτισμού
Tns Περιφέρει Ν Αιγαίου
Χρηστιάννα Πάπιτση

Από την πλευρά του ο κ

Tooupôs απηύθυνε ιδιαίτερεε
ευχαριστία στη Μαρία Αλεξίου
από το Εργαστήριο Συντήρησης

Χάρτινου Υλικού για τη

δημιουργική και άοκνη συμβολή
Tns στην Ιωάννα Μαντζαβίνου
από το Πολιτιστικό Τμήμα του
ΜΙΕΤ στη Χαρούλα Σκαβάκη
από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σύρου Ερμούπολης για την

παραχώρηση των προθηκών
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Νομού Κυκλάδων και σε
όλουετουε xopnYoùs

Η έκθεση λειτουργεί από

Τρίτη écos Σάββατο 1 1:00
13:30 και 18:30-21:30 και

θα διαρκέσει έωε 1 4 Σεπτεμβρίου

20 1 9 Evtôs του 20 1 9

αναμένεται να παρουσιαστεί και

στην Αθήνα

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο

το απόγευμα ο κ Ayis
Tooupôs θα βρίσκεται στο χώρο
Tns έκθεση5 για να ξεναγήσει
τόσο του5'Ελληνε5 όσο και tous

ξένουε επισκέπτε5

Περιήγηση σε έναν
προσωπικό

θησαυρό
Σπάνια έγγραφα φωτογραφώ

εποχή καρτ-ποστάλ και

ποικίλα προσωπικά αντικείμενα
μα ταξιδεύουν στο παρελθόν
και αφηγούνται την ιστορία Tns

οικογένειαε του Αθανασίου Λαδόπουλου

και Tns^yas Βαφιαδάκη

με σημαντικέε εμπορικέε
τραπεζικέε βιομηχανικέε και

εφοπλιστικέε δραστηριότητε
καθώε και σημαίνουσα τοπική
και εθνική πολιτική δράση Μια

ιστορία που μέσα από την έκθεση

του Μορφωτικού Ιδρύματοε
Εθνικήε Τραπέζηε του Δήμου
Σύρου Ερμούπολη και του

Τμήματοε Πολιτισμού ms Περιφέρει

Νοτίου Αιγαίου γίνεται
και δική pas

Το αναπάντεχο περιεχόμενο
του χρηματοκιβωτίου προσφέρει

μια περιήγηση σε έναν προσωπικό

θησαυρό pias àAÂns επο

ms Το χρηματοκιβώτιο φαίνεται
να κλειδώθηκε για τελευταία
φορά γύρω στο 1 926
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