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Η Φυσικομαθηματική 

Σχολή,
την άνοιξη
του 1968

Ο πρύτανη* του
ΑΠθ Γ εώργιος
Βάρβογλης δείχνει 

μακέτα του
campus στον
πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο
Καραμανλή,
το I960

Ιστορίες του Αριστοτελείου
Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής
Τράπεζας βγάζει για πρώτη φορά στο φως ντοκουμέντα από τη διαδρομή του ΑΠΘ στον χρόνο

Tns	k     Α ια «Ωδή» για τη θεμελίωση
ΜΑΡΙΑΣ	Ι,^^Ι του Αριστοτελείου Πανεπι-

ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ	Ι ▼ Β στομίου Θεσσαλονικιά έγρα
mritzaleouisethnos.g!	ψε το 1929 ο Αγγλος φιλέλληνας,

ιστορικός και αστρονόμος, David Ιτοςς
Fotheringham και το σπάνιο τεκμήριο
βρέθηκε στο αρχείο του αείμνηστου
καθηγητή Μετεωρολογίας Βασίλη Κυ-
ριαζόπσυλου. Ενα αλλο τεκμήριο, του
1951, δείχνει τον μεγαλο αγώνα και
τον έρανο που έκανε π πανεπιστημιακή 

κοινότητα για την ανέγερση του
κτιρίου του Χημείου,
τα. , . ίχνη του ΑΠΘ μέσα από ιστορίες
και τεκμήρια που καλύπτουν ένα ευρύ
χρονολογικό και θεματικό πλαίσιο
βγάζει στο φως το Ελληνικό Λογοτεχνικό 

και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) του
Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής
Τράπεζας.
Το αρχείο του καθηγητή Κυριαζόπου-
λου (1903- 1991) είναι πολύ στιουδαίο,
καθώς ο ίδιος ήταν επικεφαλής της
Πολεοδομικής Επιτροπής το 1949 και
αυτός που κατέθεσε το νέο κτιριολογικό 

και πολεοδομικό πρόγραμμα για
την πανεπιστημιούπολη. Μέρος του
αρχείου του για την ιστορία του ΑΠΘ

βρίσκεται στο ΕΛΙΑ, ενώ ως ερευνητής
της ελληνικής λαογραφίας δώρισε
πλούσιο υλικό, χόρη στο οποίο δημιουργήθηκε 

το Λαογραφικό Μουσείο
Μυκόνου.
«Είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε στην
κατοχή μας πολύ σημαντικά ντοκουμέντα 

για την ιστορία του Αριστοτελείου» 
λέει στο «Εθνος» ο ιστορικός-αρ-

χειονόμος του ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, Γιώργος
Κουμαρίδης, που θα μιλήσει γι' αστό
το θέμα σε εκδήλωση που θα γίνει στον
χώρο του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, στη Βίλα Καπα-
ντζή, την προσεχή Δευτέρα.
Οπως αναφέρει ο ίδιος, «η εκδήλωση
διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Αρχείων και προσκαλούμε
τους Θεσσαλονικείς να έρθουν να συζητήσουμε 

για τη σημασία των αρχείων,
το παρόν, τσ μέλλον και την αξία τους.
Να ενημερωθούν για τις συλλογές μας
και πώς μπορούν να τις χρησιμοποιούν
και κυρίως να μάθουν γιατί δεν πρέπει
να πετούν εκείνα τα παλιά χαρτιά που
βρήκαν και θεωρούν άχρηστα». Το
ΕΛΙΛ/ΜΙΕΤ έχει επίσης στην κατοχή
του τα αρχεία πολλών καθηγητών του
ΑΠΘ, όπως του ιστορικού και λαογρά

φου, εισηγητή της «ιστορικής μεθόδου»
στη λαογραφία, Στίλπωνος Κυριακίδη,
αλλά και νεότερων όπως των Ξενοφώντα 

Κοκκόλη και Δημήτρη Φατούρου.

Σπάνια περιοδικά
Σπάνια φοιτητικά περιοδικά που εξέδι-
δαν φοιτητικοί σύλλογοι, όπως Τσ Στέκι 

τσυ Βιολογικού, ή κομματικές οργανώσεις 

όπως n ΠΠΣΠ (Προοδευτική
Πανστιουδαστική Συνδικαλιστική Παράταξη) 

της Οργάνωσης Μαρξιστών
Αενινιστών Ελλάδας, τεκμήρια για την
ιστορική απεργία που έγινε στα μέσα
της δεκαετίας του 1 960 από το βοηθητικό 

προσωπικό του πανεπιστημίου,
αρχεία λογοτεχνικού, ιστορικού και
οικονομικού ενδιαφέροντος με επίκε
ντρο το πανεπιστήμιο και τον ευρύτερο
βορειοελλαδικό χώρο, θα δουν οι επισκέπτες 

της Βίλας καπαντζή.
Στην ίδια εκδήλωση σ ομότιμος καθη
γητής του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ,
Χαρης Βαρβογλης, ο πατέρας του οποίου 

ήταν από τους ιδρυτές του πανεπιστημίου 

και επί. σειρά ετών πρύτανης,
θα μιλήσει με θέμα «Το ΑΠΘ, τα κτίρια
και οι άνθρωποι» ·
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