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1912: Η κορύφωση της 25ετούς «χαρτογραφικής συγκρότησης» της Ελλάδας. 
Σηµαινόµενα, συµφραζόµενα, αντανακλάσεις 

Πανηγυρικός λόγος, ΑΠΘ, 26 Οκτωβρίου 2014 

 

1. 

« H έκδοσις χάρτου εν Ελλάδι, όπου, ως γνωστόν, πάντα είναι ελλιπή και δυσέφικτα, δικαίως 
φαίνεται έργον παράβολον και εις αποτυχίαν καταδεδικασµένον. Η ανεπάρκεια των 
επιστηµονικών ηµών γνώσεων και η ευτέλεια των µέσων, ευλόγως εµβάλλουσιν εις αµηχανίαν 
και εις δισταγµούς πάντα έχοντα αίσθησιν των δυσχερειών και συνείδησιν... » 

Γιατί άραγε λέει αυτά τα πικρά λόγια, το 1879, ο πατριώτης Μιχαήλ Χρυσοχόου από τη Ζίτσα, 
αξιοσηµείωτος αυτοδίδακτος χαρτογράφος ο ίδιος, ένα µόλις χρόνο µετά την κρίσιµη Σύνοδο 
του Βερολίνου όπου, µε την πίεση του Παπαρρηγόπουλου και του Συλλόγου προς Διάδοσιν 
των Ελληνικών Γραµµάτων, ο πολύς Heinrich Κiepert, ο θεσµικός ακαδηµαϊκός χαρτογράφος 
των Κεντροευρωπαϊκών Δυνάµεων, αλλάζει τη χαρτογραφική αναφορά των δυσµενών για εµάς 
πρώτων εθνογραφικών του χαρτών, τώρα υπέρ των ελληνικών θέσεων; 

Αλλά και µισό αιώνα µετά τον Καποδίστρια και τα ιδιοφυή του χαρτογραφικά σχέδια, που θέτει 
ως προαπαιτούµενη βάση της συγκρότησης του νεογέννητου Ελληνικού κράτους, διατυπωµένα 
µε ακρίβεια πρίν ακόµη φτάσει στο Ναύπλιο;  

Τα πικρά λόγια του λίγο γνωστού στους πολλούς Ηπειρώτη, που περπάτησε την Ήπειρο και τη 
Θεσσαλία για να σχεδιάσει τον όµορφο χάρτη του, του 1878, και άλλους αργότερα, εκφράζουν 
µε µοναδικό τρόπο την µέχρι τότε αποτυχία του ελληνικού κράτους να οργανώσει, µετά από 
µισό αιώνα ζωής, τη διοικητική, οικονοµική και κοινωνική του υποδοµή και τελικά τη 
νοµιµοποίησή του, µε βάση τις χαρτογραφήσεις και το Κτηµατολόγιο, τα προαπαιτούµενα 
δηλαδή έργα εποπτείας και διαχείρισης του χώρου, που τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν συστηµατικά 
φροντίσει ήδη από τα µέσα του 17ου αιώνα, για να µην πούµε πρωτύτερα. 

Τον Νοέµβριο του 1827, από την Ανκόνα, που περιµένει το εγγλέζικο καράβι για το Ναύπλιο, ο 
Καποδίστριας ζητάει από τους Γάλλους να του προµηθεύσουν χάρτες, τα θεµελιώδη 
προαπαιτούµενα, κατά τις ευρωπαϊκές εµπειρίες του, για να οργανώσει τη διοίκηση, τις 
υποδοµές και τη στατιστική του νέου κράτους (όπως ο ίδιος γράφει). Ενώ θα ικανοποιηθεί 
γρήγορα το αίτηµά του, εξίσου γρήγορα ακυρώνεται η υπεσχηµένη γαλλική χαρτογραφική 
βοήθεια. Ο εντεταλµένος χαρτογράφος Peytier αποσύρεται από την αποστολή του, «παρά τω 
Κυβερνήτη», υπέρ των αναγκών της Εκστρατείας των Γάλλων στο Μοριά και της γνωστής 
Επιστηµονικής τους Αποστολής εκεί. Έτσι θα προκύψει, εν Παρισίοις, ο πρώτος επιστηµονικός 
χάρτης του Ελλαδικού χώρου, του Μοριά πρώτα, το 1832 και της Ρούµελης 20 χρόνια µετά, το 
‘52, καθόλου όµως προς ώφελος ή προς χάριν του ελληνικού κράτους και των αναγκών του. 
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Η ατυχίες θα συνεχιστούν, λίγα χρόνια µετά τον Καποδίστρια, µε την ακύρωση της εισαγωγής 
στη χώρα, το 1834, του θεµελιώδους θεσµού υποστήριξης της κρατικής συγκρότησης, των 
χαρτογραφήσεων και  κτηµατογραφήσεων δηλαδή. Θα συµβεί όταν ο Armansperg θα διαλύσει, 
θορυβηµένος, τα πρωτοποριακά σχέδια ενός άλλου Ηπειρώτη, πολύ γνωστού αυτή τη φορά, 
του Ιωάννη Κωλέττη. Με την ενθάρρυνση του Maurer, ο Κωλέττης θα ιδρύσει το Γραφείο της 
Δηµόσιας Οικονοµίας, µια πραγµατικά αναπτυξιακή χαρτογραφική και κτηµατολογική κρατική 
υπηρεσία, που θα εισήγαγε τους θεσµούς της γεωγραφικής αποτύπωσης και απεικόνισης της 
χώρας, του εδάφους, του υπεδάφους της και των διοικητικά, οικονοµικά και πολιτιστικά 
αξιοποιήσιµων αγαθών τους σ’ αυτά. Και ο λόγος της ακύρωσης; Η κατηγορία για 
Σαινσιµονισµό!   

Έτσι, συνεχίζονται, και στο νέο κράτος, τα από αιώνες οθωµανικά καθιερωµένα στα περί της 
τεκµηρίωσης και διαχείρισης των εθνικών, τώρα, γαιών και ο µακραίωνος εθισµός στις 
οθωµανικές παραδόσεις περί έγγειας ιδιοκτησίας.   

Στις αντιδράσεις για την εισαγωγή τού από αιώνες χαρτογραφικού και κτηµατολογικού 
ευρωπαϊκού κεκτηµένου, έχουµε τώρα και το φάντασµα του Σαινσιµονισµού! Ο Αrmansperg θα 
κερδίζει σε δηµοφιλία, ο Μaurer θα σταλλεί πίσω, στην πανεπιστηµιακή του έδρα στο Μόναχο, 
και ο Κωλέττης πρέσβης στο Παρίσι, όπου θα συνεχίσει και απο εκεί, να νοιάζεται για την 
χαρτογραφική παιδεία της Ελλάδας: ...να σταλούν χάρτες στα σχολεία! Εις µάτην! 

2. 

Πώς λοιπόν ο Χρυσοχόου να µην λέει, µισόν αιώνα µετά, ότι «... η έκδοσις χάρτου εν Ελλάδι ... 
δικαίως φαίνεται έργον παράβολον και εις αποτυχίαν καταδεδικασµένον...» εφόσον το κράτος 
δεν µπόρεσε ακόµη να χαρτογραφηθεί και κτηµατογραφηθεί, παραµένοντας, στον πυρήνα του, 
«κράτος αγεωγράφητο»;  

Μια πικρία πείρας, προφητική, για την αδυναµία του νέου κράτους να αποκτήσει, µισό αιώνα 
µετά την ίδρυσή του, ένα σύστηµα εθνικής χαρτογράφησης και κτηµατολογίου, ενός κράτους, 
φιλόδοξου στα όνειρά του αλλά µε δυσκολίες στην κατανόηση και διαχείρηση της 
πραγµατικότητας. Μια πικρία, ίσως ασύµβατη στο περιβάλλον επιρροής του 
Παπαρρηγόπουλου, όπου κινείται και χαρτογραφεί ο Ζιτσαίος, ενώ µάλλον θα έπρεπε να 
εµφορείται από αισιοδοξία για το χαρτογραφικό µέλλον της χώρας, χάρις στα σχετικά 
επιτεύγµατα του σπουδαίου ιστορικού, στο πολύ συγκεκριµένο εθνικό κλίµα της δεκαετίας του 
1870. Τότε που εντείνεται η επιρροή του Παπαρρηγόπουλου, από τους ελάχιστους της εποχής 
του, να αντιλαµβάνονται τη σηµασία των χαρτών, για την οργάνωση και τη µόρφωση µιας 
χώρας, αποτέλεσµα µάλλον και της στενής προηγούµενης σχέσης του µε τον Κωλέττη, ο 
οποίος άλλωστε σε νοητό χάρτη αναφέρεται στην περίφηµη πρωθυπουργική οµιλία του στη 
Βουλή, το 1844, όταν λέει: «... διά την γεωγραφικήν αυτής θέσιν η Ελλάς είναι το κέντρο της 
Ευρώπης. Ισταµένη και έχουσα εκ µεν δεξιών την Ανατολήν, εξ αριστερών δε την Δύσιν 
προώρισται να φωτίση δια της αναγεννήσεως αυτής την Ανατολήν ως δια της πτώσεως αυτής 
εφώτισε την Δύσιν...» και νοµίζω ότι µάλλον έχει στο νου του, για την περιγραφή που κάνει, τον 
εµβληµατικό χάρτη σε βιβλίο του Άνθιµου Γαζή, του 1800. 
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Τον χάρτη µε την Ελλάδα στο µέσον, να τον κρατάει η Αθηνά της γνώσης, από τα δυτικά και ο 
Ερµής της επιχειρηµατικότητας, από τα ανατολικά. Οι δυο πυλώνες της ανήσυχης Διασποράς 
του τότε Ελληνισµού. 

3. 

Τα πικρά λόγια του Χρυσοχόου, ενός πατριώτη της πρώιµης φάσης της Μεγάλης Ιδέας, θα 
ισχύουν για τα χαρτογραφικά και κτηµατολογικά της χώρας, δυστυχώς, και όλη τη µετά το 
Βερολίνο του 1878 εποχή. Και αυτό, παρά τη ρύθµιση του Θεσσαλικού το ‘81, και τις 
προσπάθειες των σχετικών χαρτογραφικών συνακολούθων, όπως είναι η χαρτογράφηση των 
νέων συνόρων, τα δευτερογενή χαρτογραφικά έργα, αυστριακής καταγωγής και προέλευσης, 
του Ιφικράτη Κοκκίδη το ‘83-84, σε µια αδύναµη προσπάθεια χαρτογραφικής οµογενοποίησης 
της χώρας, µε τις παλαιότερες Γαλλικές χαρτογραφήσεις στα Νότια, µετά την ενσωµάτωση της 
Θεσσαλίας.   

Θα εξακολουθούν να ισχύουν, όσα λέει ο Χρυσοχόου και µετά την Τρικουπική µεταρρύθµιση 
του 1889, όταν µε εµπνευστή και πρωτεργάτη τον εκ Τεργέστης Κεφαλλήνα Κωνσταντίνο 
Καρούσο ανατέθηκε σε Αυστριακή στρατιωτική αποστολή, υπό τον Heinrich Hartl, η 
χαρτογράφηση και κτηµατογράφηση της χώρας, αλλά και η ίδρυση µιας κρατικής υπηρεσίας 
χαρτογράφησης και κτηµατολογίου, µισό αιώνα µετά την άτυχη προσπάθεια ευρωπαϊκού 
εκσυχρονισµού του Κωλέττη µε το Γραφείο Δηµόσιας Οικονοµίας.   

Παρά τις προσπάθειες του Καρούσου να παραµείνει πολιτική, η νέα αυτή χαρτογραφική 
υπηρεσία, παράγωγο της Τρικουπικής εκσυγχρονιστικής πολιτικής, γρήγορα περιήλθε στη 
φιλόδοξη και µονίµως απαιτητική στρατιωτική επιρροή. Άλλωστε, πρώην αξιωµατικοί του 
Μηχανικού θα παίζουν απόλυτο ρόλο κατά την πολύ σπουδαία για τα δηµόσια έργα Τρικουπική 
περίοδο. Αρκεί να αναφερθεί εδώ, για να υπογραµµιστεί ο ρόλος των στρατιωτικών, ότι όλοι οι 
διευθυντές της πολιτικής Υπηρεσίας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου των Εσωτερικών, από 
την ίδρυσή της το 1878 και για µια ολόκληρη γενιά, µέχρι το 1912, θα είναι πρώην αξιωµατικοί 
του Μηχανικού!   

Όµως, η στρατιωτική διοίκηση της Τρικουπικής περιόδου ήταν αµφιλεγόµενων δυνατοτήτων και 
οριζόντων, που µαζί µε το γνωστό, και διαχρονικό, αλίµονο, διχαστικό πολιτικό κλίµα και τη 
συνεχή επικράτηση των ονείρων επί της πραγµατικότητας, θα οδηγήσουν τελικά στην 
απειλητική καταστροφή του 1897 όταν, ωσάν έµπρακτη δυστυχώς δικαίωση του Χρυσοχόου, ο 
πόλεµος από την πλευρά της Ελλάδας θα διεξαχθεί άνευ χαρτών, όπως σηµειώνει ο 
διακεκριµένος Gunnar Hering. Η χώρα πήγε σε πόλεµο χωρίς χάρτες στο πεδίο, παρά το ότι 
υπήρχε ήδη από το 1889 µια χαρτογραφική στρατιωτική υπηρεσία, υπό Αυστριακή διοίκηση, 
στην οποία θα  αναδειχθούν σπουδαίοι Έλληνες αξιωµατικοί χαρτογράφοι, που θα 
διαδραµατίσουν κορυφαίους ρόλους, κατά τη µεγάλη 25ετία, 1897–1922. 

Να λοιπόν µια ιστορικά τραγική αντίφαση, επίσης, αλίµονο, διαχρονική: Η χώρα να διαθέτει τους 
θεσµούς και τις υπηρεσίες, αλλά όχι τα επιθυµητά και αναγκαία αποτελέσµατά τους στην 
πράξη!   
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Συµπληρώνονται έτσι το 1897, 70 χρόνια από την άτυχη απόπειρα χαρτογραφικού εξοπλισµού 
του Καποδίστρια, 60 χρόνια από την ίδρυση του κράτους και την επίσης άτυχη σχετική 
απόπειρα του Κωλέττη, 20 χρόνια από το Βερολίνο και 10 χρόνια από τις προσπάθειες του 
Καρούσου, που αποπροσανατολίστηκαν, για να πάει η χώρα σε φιλόδοξο πόλεµο χωρίς 
χάρτες!  

Όµως, φαίνεται να είναι η µοίρα ή η «συνήθεια» αυτής της χώρας, να πρέπει να έλθει η 
καταστροφή και η ταπείνωση για να συνέλθει, να ανασυγκροτηθεί και να οργανώσει 
συστηµατικά τα οράµατά της, εντός της πραγµατικότητας. Όπως θα συµβεί το συγκλονιστικό 
τέταρτο του αιώνα που θα ακολουθήσει το ‘97, για να καταλήξει όµως ξανά σε Καταστροφή, αν 
και τώρα η χαρτογραφική της ικανότητα όχι µόνο θα έχει συγκροτηθεί, αλλά θα φτάσει σε υψηλά 
επίπεδα στήριξης των κορυφαίων αγώνων της, των Βαλκανικών Πολέµων, αλλά και της 
προκαταστροφικής φάσης της Μικρασιατικής εκστρατείας.  

4. 

Τί συνέβη λοιπόν µετά το 1897, την 25ετία µεταξύ των δύο Καταστροφών; Η χώρα 
συνειδητοποεί σοβαρά, για πρώτη φορά, 70 χρόνια µετά τον Καποδίστρια, τη σπουδαιότητα της 
χαρτογραφικής της υποδοµής, έστω ακόµα και ως στρατιωτική προτεραιότητα.  

Με την εµπειρία των κανόνων που επιβάλλει η πραγµατικότητα δεν αυτοσχεδίασε πάνω στις 
άγνοιες  και το φαντασιακό της, αλλά προσέφυγε ευφυώς και χωρίς συµπλέγµατα να αντλήσει 
και µεταφέρει τεχνογνωσία από τα λαµπρά επιτεύγµατα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως ήταν 
τότε, για τα χαρτογραφικά, το κορυφαίο Καισαροβασιλικό Γεωγραφικό Στρατιωτικό Ινστιτούτο 
της Βιέννης, ήδη η αναφορά στα χαρτογραφικά τής Ελλάδας, διακριτικά από το 1878, έµµεσα το 
‘83-84 και επίσηµα το ‘89, ίσως µέσω της ελληνικής εκ Τεργέστης επιρροής στην Αθήνα και 
Βιέννη.  

Η πρόσκληση των Αυστριακών αξιωµατικών, που διαπραγµατεύτηκε ο Καρούσος, φαίνεται 
ευκρινώς ότι ήταν µια επιλογή τεχνικής αριστείας. Έλληνες αξιωµατικοί της Χαρτογραφικής 
Υπηρεσίας εκπαιδεύονται επιστηµονικά και τεχνικά στη Βιέννη,  σε όλο το εύρος του έργου των 
χαρτογραφήσεων. Η Χαρτογραφική Υπηρεσία οργανώνεται, στελεχώνεται και διοικείται, για µια 
δεκαετία, από το 1897 µέχρι το 1910, από δύο λαµπρούς αξιωµατικούς, τον 
Κωνσταντινουπολίτη Αλέξανδρο Κοντόσταυλο και τον Ζακυνθινό Ευλάµπιο Μεσσαλά. Ο 
δεύτερος επανέρχεται στη διοίκηση το ‘12, µετά από το σύντοµο διάλειµµα της διοίκησης του, 
Βενιζελικού τότε, Κερκυραίου λοχαγού Ξενοφώντα Στρατηγού, το ‘10 και ‘11. Ο πλέον 
χαµηλόβαθµος διοικητής της Χαρτογραφικής που υπήρξε ποτέ, στεγανοποιεί νοµοθετικά και 
επισφραγίζει τον απόλυτο πλέον στρατιωτικό έλεγχο στα δηµόσια χαρτογραφικά πράγµατα της 
χώρας, αλλά και στον, κάθε άλλο παρά στρατιωτικό, θεσµό του Κτηµατολογίου.  

Για τα επόµενα σχεδόν 70 χρόνια, η τότε στρατιωτική θεσµική παρέµβαση, και οι επόµενες που 
την ενισχύουν, θα στερήσει τη χώρα από την κανονικότητα στην τεκµηρίωση των γαιών και την 
ανάπτυξή τους, µια κανονικότητα κεκτηµένη στην υπόλοιπη Ευρώπη πολύ καιρό πριν.  
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Δεν είναι τυχαίο ότι στην παρουσίαση της Βενιζελικής Αγροτικής Μεταρρύθµισης, από τον 
Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, σε µια από τις πρώτες συνεδρίες της «Βουλής των Λαζάρων», µετά 
την επανένωση της χώρας το 1917, για την ικανοποίηση του εκκρεµούς από το 1821 αιτήµατος 
της διανοµής των εθνικών γαιών, η καινοφανής για Ευρωπαϊκή χώρα αρµοδιότητα, που δίνεται 
στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς για την τοπογράφηση των γαιών, δικαιολογείται από τον 
Μιχαλακόπουλο ως αναγκαία λόγω της ανυπαρξίας Κτηµατολογίου και δηµόσιας πολιτικής 
χαρτογραφήσεων, τα οποία είχε φροντίσει ο λοχαγός Στρατηγός να εντάξει στα στρατιωτικά 
στεγανά, που θα διατηρηθούν αναλλοίωτα σχεδόν µέχρι τη δεκαετία του 1980.    

Αλλά ας επιστρέψουµε στους Κοντόσταυλο και Μεσσαλά. Αυτοί ανασυγκροτούν τη 
Χαρτογραφική Υπηρεσία, προσδίδοντας τη µεγάλη δυναµική που τη χαρακτηρίζει, από το 1897 
µέχρι το 1912 και αργότερα. Εκσυγχρονίζουν τις δοµές, τις λειτουργίες της και το τοπογραφικό 
«πνεύµα πεδίου», για να αναδειχθεί σύντοµα στην ελίτ του στρατεύµατος, µε ρίζες βέβαια στον 
οραµατικό πυρετό µιας εποχής, που οδήγησε στο 1897, αλλά και µε ιδιαίτερα αξιοσηµείωτες 
επιστηµονικές και τεχνολογικές επιδόσεις στο πεδίο, χάρις στη στενή και συστηµατική 
συνεργασία µε τη Βιέννη.  

Γι’ αυτό άλλωστε βλέπουµε τους αξιωµατικούς της Χαρτογραφικής, αυτής της νέας υπηρεσίας 
του κράτους, να συµµετέχουν παντού, από τα πεδία του Μακεδονικού Αγώνα µέχρι τη 
θαυµαστή, πρωτοφανή για τα µέχρι τότε ελληνικά µέτρα, κατασκευή και λειτουργία της 
χαρτογραφικής υποδοµής, και της χαρτογραφικής συγκρότησης της Ελλάδας. 

Με έναν πρωτόγνωρο εξειδικευµένο επαγγελµατικό δυναµισµό, οι «χαρτογράφοι», όπως 
λέγονταν τότε οι γεωδαίτες και τοπογράφοι του στρατεύµατος, διακρίνονται σε όλα τα πολεµικά 
και µεταπολεµικά θέατρα των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, αλλά και δοκιµάζονται σε 
σηµαντικούς πολιτικούς ρόλους της ιστορικής τους εποχής, όπως κυρίως εξελίχθηκε από το 
1909 µέχρι το ‘22. Ονόµατα όπως ο Κωνσταντινόπουλος, ο έφιππος συνταγµατάρχης 
επικεφαλής της εισόδου του πρώτου αγήµατος στη  Θεσσαλονίκη πριν 102 χρόνια, οι Νίδερ, 
Χατζανέστης, Μεταξάς, Τσόντος, Παύλος Μελάς, Φωτιάδης, Κατσιµίδης, Κουρουσόπουλος, 
Μαζαράκης, Μπενάκης, Εδιπίδης, ο Ολυµπιονίκης Σκαρλάτος και πολλοί άλλοι, διακεκριµένοι 
αξιωµατικοί της σηµαντικής 25-ετίας 1897-1922, υπηρέτησαν στη Χαρτογραφική, από βουνό σε 
βουνό και από πεδιάδα σε πεδιάδα χαρτογραφώντας σπιθαµή προς σπιθαµή τη χώρα και 
ιδιαίτερα, µετά το ‘12, τα απελευθερωµένα εδάφη της, από τη Μελούνα µέχρι τη Θεσσαλονίκη 
και πέρα.  

Η 10ετής δίοικηση του Παναγιώτη Φωτιάδη, από το ‘14 µέχρι το ‘25, πρωτοφανούς διάρκειας 
για τα συνήθη του Ελληνικού κράτους, ολοκληρώνει τη «χαρτογραφική συγκρότηση» της 
Ελλάδας, έστω και στο στρατιωτικό στεγανό. Η χαρτογράφηση της χώρας επεκτείνεται µε 
επιστηµονικότητα, οι χάρτες από το ‘19 εκτυπώνονται πλέον στην Χαρτογραφική και όχι πια στη 
Βιέννη, ενώ διατηρείται η Αυστριακή τεχνογνωσία, που χάραξε τα χαρτογραφικά της χώρας, µε 
σαφή αντήχηση στο Έπος του ’40, που επίσης γιορτάζουµε σήµερα εδώ. 

Ο Φωτιάδης οργάνωσε και εκτέλεσε την υποδειγµατική χαρτογραφική προετοιµασία της 
ελληνικής συµµετοχής στο συµµαχικό Μέτωπο της Θεσσαλονίκης και της Μικρασιατικής 
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Εκστρατείας µε χάρτες που εκτυπώνονται στη Σµύρνη και µε την καινοτόµο τότε χρήση 
αεροπλάνων και την προηγµένη λήψη, ανάγνωση και ερµηνεία αεροφωτογραφιών όπως αυτή 
των αεροπόρων, του έφηβου Χριστόφορου Σταυρόπουλου και του Γεωργίου Ξηρού, «ληφθείσα 
προς τιµήν της Κατίνας µου», όπως χαράζει στην φωτογραφική πλάκα ο ένας από τους δύο, 
µάλλον ο δεύτερος. 

Όλους αυτούς, τους επώνυµους και τους ανώνυµους, τους σπουδαίους και τους ταπεινούς, που 
συνέβαλλαν στη «χαρτογραφική συγκρότηση» της Ελλάδας τη σηµαντική 25ετία µεταξύ δύο 
Καταστροφών, ανακαλούµε σήµερα στη µνήµη µας και τιµούµε µε συγκίνηση και σεβασµό. 

 

Ε. Λιβιεράτος, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, 26 Οκτωβρίου 2014 


