ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 131
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα
18:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση (συνεχιζόμενη της 18/4/2011)το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,
ύστερα από την αριθμ. 8926/14-4-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Καρβούνης Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σώλος Φώτιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
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Απουσίαζαν
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μικρώνης Ζώης
Κονιδάρης Κυριάκος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 23 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 15/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Συζήτηση και απόφαση σχετικά με ολοκλήρωση καταλογογράφησης και τακτοποίησης
του Ιστορικού Αρχείου Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Γεράσιμος Αραβανής-Δημοτ.Σύμβουλος
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ.Γεράσιμος Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Το ιστορικό αρχείο Λευκάδας είναι από τα πιο σημαντικά της χώρας. Ίσως το πιο
σημαντικό μετά τα ΓΑΚ και το αρχείο της Κέρκυρας. Περιέχει υλικό που καλύπτει τις περιόδους
της Βενετοκρατίας ( 1684- 1797), των Δημοκρατικών Γάλλων
προστασία

(1797-1798), τη Ρωσοτουρκική

( 1798- 1800) και την Επτάνησο πολιτεία ( 1800- 1807), την περίοδο των

αυτοκρατορικών Γάλλων ( 1807- 1810), τη μεταβατική περίοδο της αγγλικής προστασίας και το
Ενωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων υπό αγγλική προστασία ( 1817- 1864) και αρχεία της
περιόδου του ελληνικού κράτους από το 1864 και εντεύθεν, ως το 1920, ορισμένα και ως το
1930.
Όλοι αντιλαμβανόμαστε την τεράστια σημασία που έχει το αρχείο για τον τόπο μας, για
κάθε Λευκαδίτη, καθώς είναι μεγάλο μέρος της ιστορίας και της ταυτότητάς μας, αλλά και για τον
ιστορικό και τον ερευνητή, αν φυσικά τακτοποιηθεί και οργανωθεί ώστε να είναι εύκολα προσιτά
τα υλικά του και να αποκαλυφθεί ο τεράστιος πλούτος του.
Η καταγραφή των υλικών και η οργάνωση του αρχείου είναι ως εκ τούτου υπόθεση
τεράστιας σημασίας, κυριολεκτικά σε προτεραιότητα.
Ήδη έχει προχωρήσει ένα σημαντικό τμήμα της με τη χρηματοδότηση εκ μέρους της
Νομαρχίας το έτος 2010 και με το ποσό των 100.000 €, καθώς και με το μεράκι και την
ακούραστη δουλειά των ειδικών που το ανέλαβαν.
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει ταξινόμηση και καταλογογράφηση του αρχειακού υλικού της
περιόδου 1684- 1864. Επομένως απομένει η ταξινόμηση των υλικών που υπάρχουν στο αρχείο
από το 1864 και εντεύθεν, καθώς και πλήθος υλικών που είναι διάσπαρτα σε διάφορες
υπηρεσίες του νησιού και αφορά όλη αυτή την περίοδο μέχρι και σήμερα.
Βεβαίως με τις εργασίες αυτές ολοκληρώνεται το πρώτο και πιο σημαντικό μέρος και
απομένει η ολοκληρωτική επεξεργασία του, η αποδελτίωση αρχειακών τεκμηρίων και σύνταξη
αναλυτικών καταλόγων των αρχειακών σειρών, που όμως μπορούν να μείνουν για μια δεύτερη
φάση.
Είναι σε όλους μας γνωστή η οικονομική στενότητα του δήμου για το έτος 2011 και
πιθανόν για την επόμενη χρονιά. Παρόλα αυτά πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια γι' αυτό.
Προτείνεται:
Ο δήμος να εξαντλήσει τις οικονομικές δυνατότητες του δίνοντας ένα ποσόν, έστω και
σχετικά μικρό, το οποίο φυσικά δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες.
Να απευθυνθούμε στην Περιφέρεια θέτοντας το ζήτημα και τη μεγάλη σημασία του και
διεκδικώντας ένα ποσόν αντιστοίχως.
Να απευθυνθούμε επισήμως ως δήμος στο ΥΠΕΠΘ που έχει και την ευθύνη, να θέσουμε
το ζήτημα και την ανάγκη χρηματοδότησης.
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Φυσικά μπορούμε να σκεφτούμε και άλλες πιθανές πηγές. Εκείνο που δεν πρέπει
να συμβεί είναι στο όνομα της οικονομικής στενότητας να αφήσουμε αυτή την πολύ σοβαρή
προσπάθεια.
Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το αρχείο είναι παντελώς ανεπαρκές και οπωσδήποτε
ακατάλληλο με δεδομένες τις εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να πληρούνται στο
χώρο ενός αρχείου όπως είναι η θερμοκρασία, υγρασία, χώροι όπου μελετητές και γενικότερα
επισκέπτες θα θελήσουν να αξιοποιήσουν έγγραφα και υλικά κ.λπ. Προτείνεται η ανάθεση
μελέτης για κτίριο του αρχείου που να πληροί τους όρους της στέγασης και λειτουργίας του
αρχείου το οποίο φυσικά θα κατασκευαστεί στο άμεσο μέλλον.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Θα πρέπει να φύγει το έγγραφο από το Δήμαρχο μαζί με την ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ. στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, που θα τους καθιστά
υπεύθυνους για όποιο έγγραφο χαθεί. Οφείλουμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιον καθηγητή
Πανεπιστημίου, ο οποίος πριν δύο χρόνια είχε καταθέσει πρόταση στο Δ.Σ. να κάνει εργασία
πάνω σε αρχειακό υλικό της Λευκάδας. Επίσης υπάρχει θέμα με το χώρο στέγασης του
Ιστορικού Αρχείου και ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουμε το πρώην Γυμνάσιο Θηλέων για το οποίο
υπήρξε μία προεργασία. Τελευταία προτείνω τη διαδικασία της ψηφιοποίησης του Ιστορικού
Αρχείου.
Α.ΓΑΖΗΣ: Θέλω να επιμείνω στο Αρχείο των πρώην Κοινοτήτων και ό,τι έχει σχέση με αυτό. Θα
μπορούσε να συγκροτηθεί μία Επιτροπή από το Δ.Σ., βάσει του άρθρου 70, η οποία θα
αναλάβει να μαζέψει όλο αυτό το υλικό των πρώην Κοινοτήτων.
Α.ΣΑΝΤΑ: Να απευθυνθούμε επισήμως στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Α.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ο Δήμος Λευκάδας πρέπει να είναι πρωταγωνιστής στο να βρει το Ιστορικό
Αρχείο Λευκάδας στέγη σωστή.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση
του εισηγητή και αποφασίζει:
Ο Δήμος να εξαντλήσει τις οικονομικές δυνατότητες του δίνοντας ένα ποσόν, έστω και
σχετικά μικρό, το οποίο φυσικά δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες.
Να απευθυνθεί στην Περιφέρεια θέτοντας το ζήτημα και τη μεγάλη σημασία του και
διεκδικώντας ένα ποσόν αντιστοίχως.
Να απευθυνθεί επισήμως ως Δήμος στο ΥΠΕΠΘ που έχει και την ευθύνη, να θέσει το
ζήτημα και την ανάγκη χρηματοδότησης.
Να γίνει

ανάθεση μελέτης για κτίριο του αρχείου που να πληροί τους όρους της

στέγασης και λειτουργίας του αρχείου, το οποίο φυσικά θα κατασκευαστεί στο άμεσο μέλλον.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Π.Λάζαρη
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 131/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη
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ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

