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Ο πρωτοπόρος προπαγανδιστής του αναρχισμού Ιωάννης
Μ. Μαγκανάρας (1875-1906) και η αναρχική οργάνωση
"Κόσμος" (1895)

Τιμή: 16,00 €
SKU: AB-0021121321
Σε απόθεμα: 6
Κατηγορίες Βιβλίου: Κοινωνικά Κινήματα, Πολιτική- Κινήματα

Περιγραφή Βιβλίου
Ο Ιωάννης Μ. Μαγκανάρας, πρωτοπόρος αναρχικός των τελών του 19ου αιώνα,
γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1875. Πατέρας του ήταν ο στρατιωτικός Μιλτιάδης I.
Μαγκανάρας και μητέρα του η Ελισάβετ I. Μιχαλιάδου.
Το επώνυμο Μαγκανάρας στην Ελλάδα προέρχεται από τον Ιωάννη Μαγκανάρο,
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παππού του αναρχικού Γιάννη Μαγκανάρα, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα μέσω
Κεφαλονιάς για να πολεμήσει ως εθελοντής κατά τη διάρκεια της ελληνικής
επανάστασης του 1821 και λέγεται ότι κατέληξε στο Μεσολόγγι, στην ομάδα
Μπάιρον. Ο Ιωάννης Μαγκανάρος ήταν αξιωματικός επί Ναπολέοντα και
ιδεολογικά προσκείμενος στους Βοναπαρτιστές. Είχε αποφοιτήσει από τη
Στρατιωτική Σχολή των Παρισίων (Ευελπίδων) και υπήρξε φιλέλληνας. Εκείνα τα
χρόνια οι Βοναπαρτιστές διώκονταν στη Γαλλία και πολλοί από αυτούς πήγαιναν
σε διάφορες χώρες όπου γίνονταν λαϊκοί ξεσηκωμοί. Ο Ιωάννης Μαγκανάρος
παντρεύτηκε Ελληνίδα παραμένοντας οριστικά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα
στην Πύλο. Αργότερα, όλη η οικογένεια μετέτρεψε το επώνυμο της από
Μαγκανάρος σε Μαγκανάρας.
Ο φιλέλληνας Ιωάννης Μαγκανάρος έζησε και δημιούργησε μεγάλη οικογένεια στην
Πύλο. Σε κατάλογο συνδρομητών βιβλίου του 1841 αναφέρεται ένας Αργ.
Μαγκανάρος πρώτος στη λίστα από την Πύλο. Από την έρευνά μας έχουμε
εντοπίσει τρεις γιους του Ιωάννη και συγκεκριμένα τους Θεόδωρο, Αριστείδη και
Μιλτιάδη. Τον Δεκέμβριο του 1864, ο Ιωάννης Μαγκανάρος πέθανε στην Πύλο και
η κηδεία του έγινε με μεγάλες τιμές από την τοπική κοινωνία.

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.700 kg

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/2 |

