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Έλα τροληθό αγωλίας θαη εσζύλες ηοσ εθιεθηού θίιοσ Σπύροσ 

Σθιαβελίηε, Δηδάθηορα Ιζηορίας, Προϊζηακέλοσ ΓΑΚ – Αρτείωλ Ν. 

Πρέβεδας 

 

Σπληάζζσ ζήκεξα απηό ην ζεκείσκα 

γεκάηνο πξνβιεκαηηζκό θαη ζιίςε γηα 

έλα θαηλόκελν πνπ έρσ δεη ή 

πιεξνθνξεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

θνξέο ζηελ Πξέβεδα. Απνθάζηζα 

ινηπόλ λα θνηλνπνηήζσ ηηο ζθέςεηο 

κνπ, επειπηζηώληαο ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξσλ ζπκπνιηηώλ καο. 

 

 
 

Σελ Κπξηαθή 12-6-2016 πεξλώληαο 

από κηα γεηηνληά, παξαηήξεζα έμσ 

από ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη 

αλαθύθισζεο πνιιέο ζαθνύιεο θαη 

θνύηεο κε ξνύρα θαη άιια 

αληηθείκελα. Αλάκεζά ηνπο, ππήξρε 

έλα θάδξν κε έλα αλακλεζηηθό 

δίπισκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940. 

Ακέζσο θαηάιαβα ην ηη πξέπεη λα είρε 

ζπκβεί θαζώο ε επαγγεικαηηθή κνπ 

ελαζρόιεζε κε αξρεία θαη βηβιία κε 

έρνπλ θάλεη λα αλαγλσξίδσ θαιά 

ηέηνηεο πεξηπηώζεηο. Κάπνηνο άδεηαζε 

θάπνην ζπίηη από «άρξεζηα 

πξάγκαηα» πεηώληαο αδηαθξίησο 

νηηδήπνηε. ηελ πιεηνλόηεηα απηώλ 

ησλ πεξηπηώζεσλ, ηα πξώηα 

πξάγκαηα πνπ πεηηνύληαη είλαη ηα 

ηδησηηθά αξρεία θαη ηα βηβιία. Σν 

θαδξαξηζκέλν αλακλεζηηθό 

απνηεινύζε ηζρπξή έλδεημε γηα θάηη 

ηέηνην. Υσξίο ληξνπή ινηπόλ, άλνημα 

ηνλ θάδν αλαθύθισζεο. Οη θόβνη κνπ 

επηβεβαηώζεθαλ. Ήηαλ γεκάηνο 

βηβιία. Ακέζσο εηδνπνίεζα ηνλ 

πξόεδξν ηνπ Ιδξύκαηνο «Αθηία 

Νηθόπνιηο» θ. Νίθν Καξάκπεια θαη 

ηνλ πξόεδξν ηνπ Πνιηηηζηηθνύ 

πιιόγνπ Πξέβεδα θ. Κώζηα 

Λνγνζέηε θαη ηνπο ελεκέξσζα γηα ην 

γεγνλόο, πιεξνθνξώληαο ηνπο θαη 

γηα ην όλνκα πνπ θαηλόηαλ ζην 

αλακλεζηηθό. Απνδείρηεθε όηη 

επξόθεηην γηα παιαηό θαη γλσζηό 

Πξεβεδάλν ν νπνίνο απεβίσζε πξηλ 

ιίγν θαηξό. Ακέζσο ήξζαλ θαη νη δύν 

θαη πξνο ηηκήλ ηνπο, βνήζεζαλ ζην 

έξγν ηεο αλάζπξζεο ησλ βηβιίσλ από 

ηνλ θάδν. Καηαθέξακε θαη δηαζώζακε 

πεξίπνπ 50 βηβιία. Κάπνηνη θάηνηθνη 

ηεο γεηηνληάο βιέπνληαο καο επί ησ 

έξγσ, ήξζαλ γηα λα δνπλ ηη θάλνπκε. 

Όπσο πιεξνθνξεζήθακε, ην 

άββαην είραλ πεηαρηεί πνιιά βηβιία 

θαη ηα πεξηζζόηεξα από απηά (θαη 

θαηά ηελ εθηίκεζή κνπ, ηα 

ζεκαληηθόηεξα), ηα είραλ πάξεη 

παιηαηδήδεο πνπ θαηά θαηξνύο 

δηέξρνληαη ηηο γεηηνληέο. Υάζεθε 

ινηπόλ κηα επθαηξία λα δηαζσζνύλ 

βηβιία αιιά θαη ζεκαληηθά αξρεηαθά 

ηεθκήξηα γηα ηε δξάζε ελόο παιηνύ 

Πξεβεδάλνπ. Γελ έρεη ζεκαζία πνηνο 

ήηαλ απηόο. Σν παξάδεηγκα ην 

ρξεζηκνπνηώ γηα λα θαηαδείμσ έλα 

κνληέιν πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, θαη όρη γηα λα 

θαηεγνξήζσ ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηήλ ηελ απώιεηα ηνπ 

πιηθνύ. Καη πξέπεη θαηαξράο λα 

δηεπθξηλίζσ όηη, θαηά ηελ άπνςή κνπ, 

επζύλε γηα ηελ απώιεηα ΓΔΝ έρνπλ 

ΜΟΝΟ όζνη πέηαμαλ ην πιηθό, αιιά 

έρνπλ ΚΑΙ εθείλνη πνπ ελώ είδαλ ην 

πιηθό λα πεηηέηαη, ΑΓΙΑΦΟΡΗΑΝ θαη 

δελ εηδνπνίεζαλ θάπνηνλ γηα ην 

γεγνλόο. πσο είπα εμ αξρήο, δελ 

πξόθεηηαη γηα έλα κεκνλσκέλν 
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πεξηζηαηηθό. Τπάιιεινο ηεο 

ππεξεζίαο καο πξν κεξηθώλ εκεξώλ 

εληόπηζε πεηακέλνπο ηόκνπο ηνπ 

επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ 

«Ηπεηξσηηθή Δζηία», καδί κε άιια 

βηβιία. 

 

 
 

Καζώο ινηπόλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά 

επαλαιακβάλνληαη, θξίλσ ζθόπηκν λα 

κνηξαζηώ κε ηνπο πνιίηεο ηεο 

Πξέβεδαο κηα ζεηξά ζθέςεσλ. Η 

απόξξηςε θαη θαηαζηξνθή βηβιίσλ 

απνηειεί ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΗ θαη ΒΔΒΗΛΗ 

ζπκπεξηθνξά. Απνηειεί επίζεο δείγκα 

έιιεηςεο ζεβαζκνύ ζην βηβιίν, πνπ 

είλαη πνιηηηζηηθό αγαζό. Σν ίδην ηζρύεη 

γηα ηα ηδησηηθά αξρεία, είηε 

απνηεινύλ ηεθκήξηα ηεο πξνζσπηθήο 

ή επαγγεικαηηθήο δσήο θαη δξάζεο 

ελόο αηόκνπ, είηε πεξηιακβάλνπλ 

ηεθκήξηα γηα ην ελ γέλεη νηθνλνκηθό, 

θνηλσληθό, πνιηηηθό θαη πνιηηηζηηθό 

πεξηβάιινλ εληόο ηνπ νπνίνπ έδξαζε 

έλα άηνκν. Μάιηζηα, πξέπεη λα γίλεη 

αληηιεπηό όηη ηα ηδησηηθά αξρεία 

πνιιέο θνξέο πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ δύζθνια κπνξνύκε 

λα αληιήζνπκε από ηα δεκόζηα 

αξρεία θαζώο καο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία λα αληηιεθζνύκε ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν βίσζε έλα άηνκν ή κηα 

νκάδα αηόκσλ θάπνηα επνρή, πέξα 

από ηηο επίζεκεο θαηαγξαθέο θαη 

απεηθνλίζεηο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηαθώλ εγγξάθσλ. 

Επηπιένλ, όκσο, εμίζνπ 

ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΗ είλαη θαη ε αδηαθνξία 

γηα ηέηνηα πεξηζηαηηθά θαηαζηξνθήο 

αξρείσλ θαη βηβιίσλ. Πξέπεη λα καο 

γίλεη ζπλείδεζε θαη πεπνίζεζε όηη ε 

δηάζσζε θαη πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ησλ 

πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ όπσο είλαη ηα 

αξρεία θαη ηα βηβιία, δελ είλαη θάηη 

πνπ δελ καο αθνξά, πνπ ελδηαθέξεη 

κόλν θάπνηνπο «πεξίεξγνπο ηύπνπο», 

πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξία ή ηνλ 

πνιηηηζκό. Δίλαη θαζήθνλ όισλ καο, 

αλ ζέινπκε λα ιεγόκαζηε 

πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη. Δπίζεο, δελ 

είλαη κόλν επζύλε ηνπ Κξάηνπο ή ηνπ 

Γήκνπ ή θάπνηνπ Πνιηηηζηηθνύ 

Φνξέα, όπσο έρνπκε ζπλεζίζεη γηα 

όια λα πεξηκέλνπκε από θάπνηνλ 

άιιν λα δξάζεη, γηα λα ξίμνπκε εθεί 

θαη ηηο όπνηεο επζύλεο ώζηε λα 

έρνπκε ήζπρε ηε ζπλείδεζή καο γηα 

ηελ απξαμία καο. 

Τν Κξάηνο έρεη ηδξύζεη ζηελ Πξέβεδα 

Τπεξεζία ησλ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΡΥΔΙΩΝ ηνπ 

ΚΡΑΣΟΤ (ΓΑΚ) πνπ θξνληίδεη γηα ηε 

ζπγθέληξσζε θαη δηάζσζε ηνπ 

αξρεηαθνύ πιηθνύ θαη ζην ελεξγεηηθό 

ηεο έρεη λα επηδείμεη ηελ δηάζσζε θαη 

δηαηήξεζε ζεκαληηθώλ δεκόζησλ θαη 

ηδησηηθώλ αξρείσλ θαη ηελ αλάδεημε 

ηδησηηθώλ ζπιινγώλ ζπκπνιηηώλ καο, 

πνπ εκπηζηεύηεθαλ ζε απηήλ ηελ 

ππεξεζία ην πιηθό ηνπο. Μάιηζηα, ηα 

ΓΑΚ – Αξρεία Ν. Πξέβεδαο απέθηεζαλ 

ην 2014 κηα ζεκαληηθή ζπιινγή 

ηεθκεξίσλ ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ θαη 

αξρώλ ηνπ 20νπ αηώλα πνπ βξέζεθαλ 

επίζεο πεηακέλα καδί κε κπάδα. Σν 

πιηθό ην δηέζσζε έλαο ηδηώηεο 

ζπιιέθηεο. ηαλ πιεξνθνξήζεθα ην 

γεγνλόο ήξζα ζε επαθή καδί ηνπ θαη 

θαηόπηλ ζπλελλνήζεσλ ην πιηθό 

παξαδόζεθε ζηα Αξρεία ώζηε λα είλαη 

πξνζβάζηκν ζηνπο εξεπλεηέο. 

Δπίζεο, ν Γήκνο ιεηηνπξγεί κηα πνιύ 

δξαζηήξηα ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ηελ νπνία επηζθέπηνληαη πνιινί 

ζπκπνιίηεο, θαη κάιηζηα λένη 

άλζξσπνη θαη καζεηέο, θαη έξρνληαη 

ζε επαθή κε ηνλ καγηθό θόζκν ηνπ 

βηβιίνπ, ζε κηαλ επνρή θπξηαξρίαο ηεο 

εηθόλαο, ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ 

δηαδηθηύνπ. 

Τέινο, ζηελ Πξέβεδα ππάξρνπλ 

αμηόινγεο ηδησηηθέο ζπιινγηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζκνύ θαη ηεο ηζηνξίαο απηήο ηεο 

πόιεο, όπσο ν Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο 

«Πξέβεδα» θαη ην Ίδξπκα «Αθηία 

Νηθόπνιηο» πνπ κε ηηο δξάζεηο θαη ηηο 

εθδόζεηο ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνβνιή ηεο Πξέβεδαο. 



Πξηλ ινηπόλ πεηάμεη θάπνηνο ηηο 

παιηέο θσηνγξαθίεο, ηα αξρεία ή ηε 

βηβιηνζήθε ηνπ παππνύ ηνπ, κήπσο 

ζα ήηαλ θαιύηεξα λα επηθνηλσλήζεη 

κε νπνηνλδήπνηε από ηνπο παξαπάλσ 

θνξείο γηα λα ξσηήζεη αλ ην πιηθό 

απηό έρεη θάπνηα αμία θαη 

ρξεζηκόηεηα θαη κπνξεί λα δνζεί 

ώζηε λα απνηειέζεη θηήκα ηεο 

θνηλσλίαο ηεο Πξέβεδαο θαη όρη πνιηό 

ζε θάπνηα κεραλή αλαθύθισζεο 

ραξηηνύ; 

 

 
 

Τν πξνζσπηθό ησλ ΓΑΚ – Αξρείσλ Ν. 

Πξέβεδαο, ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο 

θαη νη ππεύζπλνη ησλ πνιηηηζηηθώλ 

ζπιιόγσλ θαη ηδξπκάησλ ηεο πόιεο 

κπνξνύλ λα αμηνινγήζνπλ ηα βηβιία ή 

ηα αξρεηαθά ηεθκήξηα ελόο ηδηώηε θαη 

λα ηνλ ελεκεξώζνπλ γηα ηελ πηζαλή 

αμία ή ρξεζηκόηεηά ηνπο, αλ 

εληαρζνύλ ζηηο ζπιινγέο ησλ 

παξαπάλσ θνξέσλ. 

Γηα απηό, απεπζύλσ έθθιεζε πξνο 

όινπο ηνπο Πξεβεδάλνπο, πνπ 

πηζηεύσ όηη αγαπνύλ ηνλ ηόπν ηνπο 

θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάδεημε 

ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ θιεξνλνκηάο, 

ώζηε λα απνηξαπνύλ ηέηνηα 

θαηλόκελα ζην κέιινλ. Από ηελ 

πιεπξά κνπ, ζπκίδσ όηη ηα ΓΑΚ – 

Αξρεία Ν. Πξέβεδαο έρνπλ αλαπηύμεη 

ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο σο πξνο 

ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηδησηηθώλ αξρείσλ θαη ζπιινγώλ 

βηβιίσλ. Πνιινί ζπκπνιίηεο καο 

έρνπλ αληαπνθξηζεί ζηελ πξόζθιεζή 

καο γηα ζπλεξγαζία. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξσ όηη ζηελ ππεξεζία καο 

έρνπκε ζε πξσηόηππε ή ζε ςεθηαθή 

κνξθή, θαηόπηλ ςεθηνπνίεζεο 

ηδησηηθώλ αξρείσλ, ζεκαληηθά 

ηεθκήξηα πνπ καο έρνπλ παξαρσξήζεη 

νη ζπκπνιίηεο θα Βηθησξία Σδνύξνπ 

Παπαγεσξγίνπ, θαη θθ. Γηώξγνο 

Μνπζηάθεο, Νίθνο Γ. Καξάκπειαο, 

Λάδαξνο πλέζηνο, Πάλνο αξξήο, 

Κώζηαο άιηαξεο, Θεόδσξνο 

Κινληδάξεο, Παύινο Υαιηθηάο, 

Νεθηάξηνο Θάλνο, Θσκάο Πεπόλεο, 

ελώ ππάξρνπλ ζπλεξγαζίεο θαη κε 

άιινπο πνπ δελ έρνπλ αθόκα 

νινθιεξσζεί. Με ηελ επθαηξία απηήλ 

επραξηζηώ γηα άιιε κηα θνξά ηνπο 

παξαπάλσ ζπκπνιίηεο πνπ 

εκπηζηεύηεθαλ ηα ΓΑΚ – Αξρεία Ν. 

Πξέβεδαο. Κιείλνληαο, θαιώ όζνπο 

έρνπλ ππόςε ηνπο ηελ ύπαξμε 

ηδησηηθώλ ζπιινγώλ παιαηώλ βηβιίσλ 

θαη αξρείσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

αμηνπνηεζνύλ, λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

ηα ΓΑΚ – Αξρεία Ν. Πξέβεδαο. 

 

Σπύρος Σκλαβενίτης 

Δηδάθηωρ Ιζηορίας, Προϊζηάκελος 

ΓΑΚ – Αρτείωλ Ν. Πρέβεδας 

 
 


