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Σπύρος Σκλαβενίτης, διδάκτορας Ιστορίας, προϊστάμενος ΓΑΚ – Αρχεία 

Ν. Πρέβεζας 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.  

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ Ι. Μ. ΡΕΝΤΖΟΥ. 
 

Καταρχάς, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον κ. Γιάννη Ρέντζο 

για την τιμή που μου έκανε να 

μιλήσω για το βιβλίο του. Η 

γνωριμία μου με το ημερολόγιο 

είχε ξεκινήσει από τις δικτυακές 

του αναρτήσεις. Όταν πήρα στα 

χέρια μου τον πρώτο τόμο 

περίμενα με αγωνία τη συνέχειά 

του. Η εκδοτική του προσπάθεια 

μου είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον 

όχι μόνο από την πλευρά της 

φιλαναγνωσίας, αλλά και από 

επιστημονικής άποψης. Το 

ενδιαφέρον μου υπήρξε διπλό, 

αντίστοιχο με τις δύο μου ιδιότητες, 

τόσο αυτή του ιστορικού όσο και 

εκείνη του αρχειονόμου. 

Για το λόγο αυτό αποφάσισα 

σήμερα να μη μιλήσω για τις ίδιες 

τις πληροφορίες που παρέχει το 

ημερολόγιο. Άλλωστε, υπάρχουν 

καλύτεροι γνώστες της πρεβε-

ζάνικης ιστορίας στο σημερινό 

πάνελ που θα σας αναλύσουν τις 

καταγραφές του. Αντίθετα, θα 

κάνω μια θεωρητική προσέγγιση 

της σημασίας και της προσφοράς 

του ημερολογίου και κατ’ επέκταση 

του ιδιωτικού αρχείου εντός του 

οποίου αυτό εντάσσεται. 

Θα ξεκινήσω με την επισήμανση 

τριών ευτυχών συγκυριών που αν 

δεν υπήρχαν, δεν θα ήμασταν εδώ 

σήμερα. Η πρώτη, που αποτελεί 

προϋπόθεση για τις άλλες, ήταν η 

απόφαση του συντάκτη του 

ημερολογίου, στον οποίο θα 

αναφέρομαι πάντα ως Ιωάννη 

Ρέντζου, να προβεί σε αυτήν την 

καταγραφή. Η δεύτερη, 

σημαντικότερη κατά την άποψή 

μου, ήταν η διάσωση του 

ημερολογίου. Και η τρίτη, 

απόρροια των άλλων δύο, ήταν η 

απόφαση του κ. Γιάννη Ρέντζου να 

κάνει δημόσιο κτήμα το 

ημερολόγιο, προσφέροντας το 

στην πόλη αλλά και στους 

ερευνητές της ιστορίας της. 

Αναλύοντας παρακάτω αυτές τις 

τρεις συγκυρίες, πιστεύω ότι θα 

κατανοήσουμε και την αξία του 

τόμου που έχουμε μπροστά μας.  

Καταρχάς, θα πω ότι στην 

ιστορική έρευνα τα ημερολόγια 

αποτελούν μιαν ειδική κατηγορία 

ιστορικών πηγών που έχει 

ορισμένα χαρακτηριστικά. Ο 

κυριότερος λόγος που οδηγεί ένα 

πρόσωπο στην τήρηση ενός 

ημερολογίου είναι η καταγραφή 

της προσωπικής ιστορίας και 

εμπειρίας μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο συνθηκών 

που επηρεάζουν τον ευρύτερο ή 

στενότερο περίγυρο του. Έτσι, ο 

συντάκτης καταγράφει τα 
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γεγονότα που ο ίδιος επιλέγει και 

ενίοτε τις εντυπώσεις, τα 

συναισθήματα και τις αξιολογικές 

του κρίσεις για αυτά. Το εύρος 

αυτής της καταγραφής εξαρτάται 

από τα ερεθίσματα που λαμβάνει 

ο συντάκτης αλλά και τη 

συνάφεια τους με το περιβάλλον 

στο οποίο ο ίδιος θεωρεί ότι 

εντάσσεται. Συνήθως περιορίζεται 

στο στενό τοπικό γεωγραφικό 

επίπεδο μιας μικρής κοινωνίας και 

πόλης. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι 

περιπτώσεις που το ενδιαφέρον 

αυτό επεκτείνεται στα υπαρκτά 

όρια του κράτους ή ακόμα 

περισσότερο στα ιδεατά όρια του 

έθνους, λόγω έκτακτων 

γεγονότων και συγκυριών.  

Η διαδικασία σύνταξης ενός 

ημερολογίου ικανοποιεί κάποια 

εσωτερική του ανάγκη του 

συντάκτη. Είτε θέλει να 

εξωτερικεύσει στο χαρτί τις 

εμπειρίες του στο πλαίσιο μιας 

λυτρωτικής εξομολογητικής διαδι-

κασίας, είτε θέλει να μεταδώσει 

την εμπειρία του σε άλλους, 

συνήθως στον οικογενειακό 

περίγυρο. Εντούτοις, οι πληρο-

φορίες που καταγράφει στο 

ημερολόγιο δεν αφορούν μόνο τον 

ίδιο και το περιορισμένο του κοινό. 

Αφορούν όλους, τόσο τους 

ερευνητές όσο και τους φιλα-

ναγνώστες, όχι βέβαια λόγω 

κάποιας αδιάκριτης περιέργειας. 

Μας αφορούν γιατί μας 

προσφέρουν μια σύγχρονη ματιά 

των γεγονότων και της 

καθημερινότητας. Επίσης, μας 

ενδιαφέρουν γιατί ενίοτε μας 

παρέχουν λεπτομέρειες που ίσως 

διέφυγαν του ενδιαφέροντος των 

επίσημων καταγραφών της 

ιστορίας.  

Αντίστοιχα λοιπόν το ημερολόγιο 

του Ιωάννη Ρέντζου προσφέρει 

σημαντικές υπηρεσίες στον 

ιστορικό ερευνητή. Ο συγγραφέας 

δεν καταγράφει μόνο γεγονότα 

της προσωπικής και οικογενειακής 

του ζωής αλλά μεταφέρει μια 

πληθώρα πληροφοριών που 

κυμαίνονται από την οικονομία 

και την πολιτική μέχρι τη 

λαογραφία. Παράλληλα εντοπί-

ζουμε από δημογραφικές μέχρι 

και κλιματολογικές παρατηρήσεις. 

Μάλιστα, ο δεύτερος τόμος που 

ξεκινά μετά την απελευθέρωση 

της Πρέβεζας πιστεύω ότι είναι 

ιδιαίτερα πολύτιμος σε επίπεδο 

πληροφοριών καθώς για την 

περίοδο αυτήν δεν διαθέτουμε 

τέτοιον πλούτο πηγών και 

αρχείων όσων υπάρχουν μέχρι την 

λήξη της τουρκικής κατάκτησης. 

Το παράδοξο αυτό έχει την 

εξήγησή του. Τα αρχεία της 

παλιότερης εποχής διατηρήθηκαν 

χάρη στη φροντίδα της Μητρό-

πολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης 

που τα διέσωσε μέσα στο πλαίσιο 

του κυριάρχου ρόλου της στην 

διοίκηση της χριστιανικής κοινό-

τητας της πόλης, όπως άλλωστε 

προκύπτει και από την ανάγνωση 

του πρώτου τόμου του ημερο-

λογίου. Μετά την απελευθέρωση 

και με την σταδιακή δημιουργία 

κρατικών υποδομών στην Πρέ-

βεζα, διαδικασία που μπορούμε να 
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παρακολουθήσουμε πάλι μέσα 

από το ημερολόγιο, αρχίζει να 

παράγεται ένας νέος όγκος 

δημόσιου αρχειακού υλικού από 

τις υπηρεσίες των διοικητικών 

δομών της περιοχής. Αργότερα, η 

πόλη θα αποκτήσει και τοπικές 

εφημερίδες και έντυπα, όπως 

πληροφορούμαστε από σχετικό 

άρθρο του κ. Σουμαλεύρη. 

Μάλιστα, το γεγονός της έναρξης 

της έκδοσης μιας από αυτές τις 

εφημερίδες, με τον τίτλο Πρέβεζα, 

το κατέγραψε με ιδιαίτερη χαρά ο 

Ιωάννης Ρέντζος στο ημερολόγιο 

του. Αν σώζονταν τα φύλλα της, 

θα ήταν εξαιρετική πηγή 

πληροφοριών. Δυστυχώς όμως 

σήμερα έχει χαθεί μεγάλο μέρος 

αυτού του προπολεμικού 

αρχειακού υλικού, είτε σε επίπεδο 

έντυπου υλικού εφημερίδων είτε 

σε επίπεδο δημόσιων αρχείων. Ως 

προς τα δημόσια αρχεία, οι 

κυριότερες απώλειες αφορούν την 

Νομαρχία και λιγότερο το Δήμο. 

Έτσι, το ημερολόγιο προσφέρει 

μιαν επιπλέον υπηρεσία στην 

ιστορική επιστήμη καθώς έρχεται 

να καλύψει κενά από την απουσία 

άλλων πηγών των πρώτων 

δεκαετιών μετά την 

απελευθέρωση της πόλης. Θα 

δώσω δύο ενδεικτικά 

παραδείγματα παραβάλλοντας τις 

πληροφορίες του ημερολογίου με 

τις ελλείψεις που παρατηρούνται 

σε δημόσια αρχεία. Όπως 

ενδεχομένως γνωρίζετε, τα 

ληξιαρχικά βιβλία θανάτων του 

Δήμου Πρέβεζας ξεκινούν από το 

1925. Ωστόσο, όλο το ημερολόγιο 

περιέχει δημογραφικές πληροφο-

ρίες, τόσο για μεμονωμένα 

περιστατικά, όσο κυρίως για ομα-

δικούς θανάτους. Οι πληροφορίες 

λοιπόν αυτές για τα έτη πριν του 

1925 είναι ίσως μοναδικές, και δεν 

θα μπορούσαν να προκύψουν από 

αλλού. Επίσης, οι καταγραφές των 

τιμών προϊόντων και η διακύ-

μανσή τους, προσφέρουν πολύ-

τιμες πληροφορίες στον ερευνητή 

της οικονομικής ιστορίας της 

πόλης. Τις πληροφορίες αυτές δεν 

θα μπορούσαμε να τις αντλή-

σουμε από αντίστοιχες επίσημες 

καταγραφές κάποιας δημόσιας 

υπηρεσίας επίβλεψης του 

εμπορίου, εφόσον δεν υπάρχουν 

δημόσια αρχεία μιας τέτοιας 

υπηρεσίας.  

 

Διάγραμμα με τις καταγραφές των 

τιμών της ζάχαρης. 

Πέρα όμως από τις ίδιες τις 

πληροφορίες, σε επίπεδο είτε 

γεγονότων είτε δεδομένων, το 

ημερολόγιο αποτελεί μια 

αυθεντική καταγραφή του τρόπου 

που ένας άνθρωπος βίωσε την 

εποχή του και έδρασε σε αυτήν. 

Έτσι, μας μεταφέρει το κλίμα μιας 

εποχής, με την αμεσότητα της 

ζωντανής καταγραφής ενός 

ανθρώπου σύγχρονου με τα 
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γεγονότα και τις καταστάσεις. 

Επιπλέον, παρακολουθούμε τις 

απόψεις του συντάκτη, πρωτίστως 

τις πολιτικές αλλά και γενικότερα 

την ιδεολογική και φιλοσοφική 

του τοποθέτηση απέναντι στα 

ζητήματα που αφορούν είτε τον 

δημόσιο βίο είτε τις ιδιωτικές 

πτυχές της ζωής του.  

Στο σημείο αυτό βέβαια πρέπει να 

σημειώσουμε ότι εμφανίζεται το 

ζήτημα της υποκειμενικότητας 

του συντάκτη και το ερώτημα του 

κατά πόσο αυτή μειώνει τη 

σημασία και αξιοπιστία του 

ημερολογίου. Απαντώντας στο 

ερώτημα αυτό, θα πω προ-

καταβολικά και κατηγορηματικά 

ότι σαφώς και δεν την μειώνει. 

Εξηγούμαι. Καταρχάς, θα πρέπει 

να καταλάβουμε ότι όλες οι 

ιστορικές πηγές εμπεριέχουν έναν 

βαθμό υποκειμενικότητας. Και 

αυτό γιατί είναι δημιουργήματα 

ανθρώπων που έχουν ένα 

συγκεκριμένο ιδεολογικό, πολιτι-

σμικό, πολιτικό, κοινωνικό ή 

ακόμα και γεωγραφικό υπόβαθρο 

ή υπηρετούν συγκεκριμένες 

σκοπιμότητες. Όλα αυτά τα 

στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν 

σε υπερβολές, διαστρεβλώσεις, 

μονόπλευρες παρουσιάσεις ή και 

αποσιωπήσεις. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά δεν εντοπίζονται μόνο σε 

ιδιωτικές ή αφηγηματικές πηγές, 

όπως για παράδειγμα το 

ημερολόγιο. Αντίθετα, τέτοια 

προβλήματα μπορούμε να 

εντοπίσουμε και σε διοικητικά 

έγγραφα που παράγονται στο 

πλαίσιο μιας δημόσιας διοικητικής 

διαδικασίας, ενώ θα περιμέναμε 

ότι εκεί θα βρίσκαμε πιο ουδέτερα, 

πιο αντικειμενικά στοιχεία. Θα 

δώσω ένα παράδειγμα. Ας 

αναλογιστούμε τις εκθέσεις – 

αναφορές που θα υπέβαλε ένας 

νομάρχης στην κεντρική διοίκηση. 

Απηχούν άραγε πάντα την 

αντικειμενική πραγματικότητα; Ή 

μήπως αποτελούν μια καταγραφή 

της πραγματικότητας όπως την 

εκλάμβανε ο συντάκτης των 

εγγράφων, επηρεασμένος από μια 

σειρά παραγόντων, όπως οι 

σκοπιμότητές του ή η πολιτική του 

τοποθέτηση; Κάνω αυτές τις 

επισημάνσεις για να καταδείξω 

ότι δεν μπορούμε εκ των προτέρων 

να θεωρήσουμε ως υποκειμενικές 

ή αντικειμενικές κάποιες πηγές 

και ότι είμαστε πάντα υπο-

χρεωμένοι να τις βλέπουμε με 

κριτικό πνεύμα. Εδώ έρχεται 

λοιπόν η ιστορική επιστήμη με τη 

μεθοδολογία αξιοποίησης των 

πηγών, και εδώ έγκειται η δουλειά 

του ιστορικού. Από την επιστη-

μονική του κατάρτιση και ακε-

ραιότητα εξαρτάται η επιτυχία ή 

αποτυχία του έργου του.  

Είμαστε τυχεροί λοιπόν που ο 

Ιωάννης Ρέντζος αποφάσισε να 

τηρήσει αυτό το ημερολόγιο. Από 

εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας 

πώς θα αξιοποιήσουμε τις πληρο-

φορίες του. Η αξιοποίησή του 

όμως δεν θα ήταν εφικτή αν αυτό 

δεν είχε διασωθεί. Αυτή είναι και η 

δεύτερη και σημαντικότερη κατά 

την άποψή μου ευτυχής συγκυρία 

στην οποία αναφέρθηκα στην 
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αρχή. Σήμερα γνωρίζουμε και 

μιλάμε για το ημερολόγιο γιατί 

αυτό δεν έγινε προσάναμμα, δεν 

πετάχτηκε ως παλιόχαρτο, δεν 

καταχωνιάστηκε σε κάποιο πα-

τάρι για να σαπίσει από την 

πρεβεζάνικη υγρασία ή να γίνει 

βορά εντόμων και τρωκτικών. 

Επίσης, όπως αφήνει να εννοηθεί 

ο επιμελητής της έκδοσης, το 

ημερολόγιο γλύτωσε από μια 

σειρά άλλων συγκυριών, όπως 

βομβαρδισμούς, κατεδαφίσεις και 

μετακομίσεις. Σε πείσμα όλων των 

παραπάνω, το ημερολόγιο γλύ-

τωσε, ίσως γιατί διαφυλάχτηκε ως 

οικογενειακό κειμήλιο. Ας μην το 

θεωρήσουμε αυτονόητο αυτό. 

Συνήθως, η τύχη αντίστοιχων 

ιδιωτικών τεκμηρίων είναι η 

απώλεια και η καταστροφή. Αρκεί 

κανείς να διαβάσει το βιβλίο του 

ακούραστου μελετητή της τοπικής 

μας ιστορίας, του κ. Γιώργου 

Μουστάκη που είναι μια κινητή 

Πρεβεζανικη Εγκυκλοπαίδεια, για 

να διαπιστώσει με θλίψη πόσα 

αρχεία και τεκμήρια χάθηκαν από 

την Πρέβεζα, ενώ θα είχαν 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληρο-

φορίες να μας δώσουν. Θα δώσω 

κάποια παραδείγματα αρχείων 

που χάθηκαν, ενδεικτικά των 

γνώσεων που θα είχαμε για την 

πολιτική, οικονομική και 

πολιτιστική ζωή της πόλης. 

Πρώτα, το αρχείο του Μπάλκου, 

που ήταν και πολιτικός αντίπαλος 

του Ιωάννη Ρέντζου στη διεκ-

δίκηση της δημαρχίας. Φαντα-

στείτε πόσο θα μας χρησίμευε το 

αρχείο αυτό σε αντιπαραβολή με 

το ημερολόγιο που έχουμε 

μπροστά μας. Έπειτα, το 

ημερολόγιο του πρεβεζάνικου 

πλοίου Ευαγγελίστρια, το οποίο 

θα μας έδινε πληροφορίες για την 

ναυτική και εμπορική δρα-

στηριότητα στο τέλος του 19ου 

αιώνα. Και τέλος, το προπολεμικό 

αρχείο της Φιλαρμονικής που θα 

μας έδειχνε την πολιτιστική 

κίνηση της πόλης. 

Η τρίτη ευτυχής συγκυρία 

υπήρξε η έκδοση του ημερολογίου 

χάρη στην πολυετή και φιλότιμη 

φροντίδα του εγγονού του 

συγγραφέα. Και αυτό δεν είναι 

αυτονόητο. Αρχικά πρέπει να 

σημειώσουμε τις δυσκολίες που 

συναντά όποιος προσεγγίζει μια 

ιστορική πηγή στην πρωτότυπη 

της μορφή, δηλαδή στη μορφή του 

χειρογράφου που πρέπει να 

αποκρυπτογραφηθεί και να 

υποταχθεί σε μια σειρά μεθο-

δολογικών κανόνων ώστε να 

μεταφερθεί σε έντυπη μορφή. Και 

έπειτα, πρέπει να τονίσουμε την 

υπέρβαση που έκανε ο κ. Γιάννης 

Ρέντζος με την απόφασή του να 

ξεπεράσει πιθανές αναστολές που 

δημιουργεί ένα προσωπικό 

ημερολόγιο που περιλαμβάνει και 

πληροφορίες και κρίσεις για 

οικογενειακά πρόσωπα ή 

ζητήματα. Ένα ημερολόγιο που 

μιλά αναλυτικά για την 

περιουσιακή κατάσταση της 

οικογένειας, για τις προίκες και 

τους γάμους. Τέλος, και αυτό θα 

το υπογραμμίσω, ένα ημερολόγιο 

το οποίο βρίθει από αναφορές στη 
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βασιλική οικογένεια. Ε λοιπόν, 

δείχνει θάρρος και επιστημονική 

ακεραιότητα το γεγονός ότι ο 

γνωστός για τις προοδευτικές του 

απόψεις εγγονός δεν ένιωσε 

αμηχανία μπροστά στις πολιτικές 

επιλογές του παππού του. Έτσι, 

δεν επέλεξε να τις κρύψει, να τις 

παρακάμψει ή να τις στρογ-

γυλεύσει αλλά σεβάστηκε την 

ιστορική πραγματικότητα και μας 

έδωσε με πληρότητα και 

διαφάνεια το ιδεολογικό προσα-

νατολισμό ενός φιλοβασιλικού 

την εποχή του Διχασμού. Με τον 

τρόπο αυτό μας παρέχει ένα 

πλούσιο πρωτογενές υλικό για την 

μελέτη της μιας εκ των δύο 

παρατάξεων των διχασμένων 

Ελλήνων, και όχι μόνο Πρε-

βεζάνων. 

 

 
Από την αλληλογραφία σώθηκε 

μόνον ένας τόμος. 

 

Μα πέρα από την έκδοση του ίδιου 

του ημερολογίου, ο κ. Γιάννης 

Ρέντζος μας έδωσε την 

δυνατότητα να πάρουμε μιαν ιδέα 

και για το οικογενειακό του αρχείο 

προσφέροντας μας επιπλέον 

αρχειακά τεκμήρια ως συνο-

δευτικό υλικό στην έκδοση του. 

Το αρχείο αυτό έχει αντίστοιχο 

ενδιαφέρον με το ημερολόγιο. Από 

το σύνολο του θα επικεντρωθώ σε 

3 μόνο παραδείγματα που 

δείχνουν τι μπορεί να προσφέρει 

ένα ιδιωτικό αρχείο στους 

μελετητές της ιστορίας μιας 

πόλης. 

Καταρχάς, θα αναφερθώ στην 

αλληλογραφία, από την οποία 

δυστυχώς σώθηκε μόνο ένας 

τόμος αντιγράφων που καλύπτει 

μόνο ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα. Δείγματά της βλέπουμε 

στα σχετικά με τη στρατολόγηση 

Πρεβεζάνων νέων το 1913 και την 

υπόθεση της δολοφονίας του 

συνεργάτη του Ιωάννη Ρέντζου το 

1914. Μέσα από την αλλη-

λογραφία λαμβάνουμε συμπλη-

ρωματικές πληροφορίες για 

γεγονότα ή πρόσωπα.  

Δεύτερο δείγμα του αρχείου είναι 

ό,τι διασώθηκε από την 

οικονομική  δραστηριότητα του 

Ιωάννη Ρέντζου. Αναφέρομαι σε 

ένα ευρετήριο του πελατολογίου 

του. Το ευρετήριο αυτό όπως θα 

δείτε στο παράρτημα, έδωσε 

αφορμή στον επιμελητή να κάνει 

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για 

το εύρος των δραστηριοτήτων ενός 

μεγαλέμπορου της Πρέβεζας 

Το τελευταίο ενδιαφέρον παρά-

δειγμα του αρχείου είναι το 

έντυπο υλικό του, κυρίως σε 

επίπεδο φυλλαδίων, προκηρύξεων 

ή περιοδικών που πλέον είναι 

δυσεύρετα και μάλλον μοναδικά. 

Θα μνημονεύσω μόνο την 
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αξιοπρόσεκτη προκήρυξη των 

αντιβενιζελικών Πρεβεζάνων της 

Νέας Υόρκης που δείχνει το πόσο 

έντονα ήταν τα πολιτικά πάθη 

στην εποχή του διχασμού, που 

ούτε η ξενιτειά μπορούσε να τα 

κατασιγάσει. 

 

 
Προκήρυξη των αντιβενιζελικών 

Πρεβεζάνων της Νέας Υόρκης. 

 

Δίνοντάς μας την ευκαιρία ο κ. 

Γιάννης Ρέντζος να διαβάσουμε το 

ημερολόγιο του παππού του και 

να πάρουμε μια γεύση από το 

αρχείο του, προσφέρει και μιαν 

άλλη υπηρεσία που ενδεχομένως 

να μην είχε φανταστεί όταν 

ξεκινούσε την προσπάθειά του. Το 

ημερολόγιο αυτό έρχεται να 

προστεθεί δίπλα σε ένα 

αντίστοιχο τεκμήριο, εκείνο του 

Θεόφιλου Παπαγεωργίου που είδε 

και αυτό το φως της δημοσιότητας 

χάρη στην φροντίδα της κας 

Βικτωρίας Τζούρου Παπα-

γεωργίου, του γιου της 

Αλέξανδρου και του Ιδρύματος 

Ακτία Νικόπολις. Οι δύο αυτές 

εκδόσεις, δείγματα ιδιωτικών 

αρχείων της πόλης, αποτελούν μια 

πρόσκληση και πρόκληση προς 

άλλα αντίστοιχα τεκμήρια και 

ιδιωτικά αρχεία που σίγουρα 

βρίσκονται κρυμμένα σε πρεβε-

ζάνικα σπίτια. Τα ιδιωτικά αρχεία 

και τα τεκμήρια τους μπορούν να 

δώσουν ενδιαφέρουσες και συχνά 

μοναδικές πληροφορίες για την 

ιστορία της πόλης και της 

κοινωνίας της. Και αυτό γιατί 

πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν 

μέσα στο πλαίσιο των δραστη-

ριοτήτων προσώπων που 

συμμετείχαν στην δημόσια, 

πολιτική, κοινωνική και οικο-

νομική ζωή της περιοχής και της 

εποχής τους. Έτσι, μπορούν να 

διαφωτίσουν γεγονότα ή προσω-

πικότητες που έδρασαν εδώ, 

μπορούν να μας βοηθήσουν να 

αναπαραστήσουμε το κλίμα μιας 

εποχής. Και εδώ έγκειται και η 

σημασία τους, καθώς μας 

προσφέρουν μια εναλλακτική 

πηγή πληροφόρησης περιέχοντας 

σημαντικά τεκμήρια με ευρύτερο 

ιστορικό ενδιαφέρον που ίσως δεν 

υπάρχουν αλλού, λόγω των 

απωλειών ή των καταστροφών 

άλλων αρχείων.  

Και αν τυχόν υπάρχει ο φόβος 

αποκάλυψης οικογενειακών 

μυστικών, τότε είναι στο χέρι του 

ιδιοκτήτη του αρχείου, σε 
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συνεργασία με έναν αρχειονόμο 

και έναν ιστορικό, να ξεχωρίσουν 

την ύλη για να προστατεύσουν 

την ιδιωτικότητα αλλά 

παράλληλα να φέρουν στο φως 

ότι έχει δημόσιο ενδιαφέρον. 

Κλείνοντας, θα εκφράσω την ευχή 

το παράδειγμα του κ. Ρέντζου να 

βρει μιμητές και να δούμε και 

άλλα ιδιωτικά αρχεία να έρχονται 

στο φως, εμπλουτίζοντας τις 

γνώσεις μας για την ιστορία και 

τον πολιτισμό της Πρέβεζας, που 

σίγουρα έχει μια ξεχωριστή θέση 

στην καρδιά όσων βρίσκονται εδώ 

σήμερα. 


