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Tom vtóq νλ/.( ι; Σκλαβενίτης, διενθνντής ερεννών στον Εθνιχό Ίδρνμα Ερευνών: 

« Προχωράμε στην τακτοποίηση του Ιστορικόν Αρχείου τη; Λευκάδας» 

Ο
Τραντάφυλλος Σκλαβενί
της αλλά και η σύζυγος 
του Ευτυχία Λιάτα έχουν 

αφιερώσει τη ζωή τους στην έ
ρευνα. Εχουν αγγίξει βαθιά τις 
περισσότερες πτυχές της ιστο
ρίας μας και μέσα από το επιστη
μονικό τους έργο έχουν καταφέ
ρει να δώσουν στις επόμενες γε
νιές ένα σημαντικό ιστορικό 
πλούτο. Η λατρεία τους για την 
Λευκάδα άλλα και η πλούσια ι
στορία του τόπου τους έχουν ο
δηγήσει σε πολλές μελέτες και 
εκδόσεις που αφορούν την Λευ
κάδα. Αφορμή γι αυτή την κουβέ
ντα με τον Τριαντάφυλλο Σκλαβε
νίτη είναι η προσπάθεια που ξεκί
νησε για την τακτοποίηση του ι
στορικού αρχείου Λευκάδας. 

«Εχουμε στην Λευκάδα ένα 
πολύ σπουδαίο ιστορικό αρχείο 
που έχει υλικό απο το 1715 έως 
και την Ενωση της Επτανήσου με 
την Ελλάδα. Αλλα και αργότερα 
απέκτησε πολύ υλικό από τις δη
μόσιες υπηρεσίες του νησιού 
(νομαρχία, δημαρχεία, σχολεία 
κα) που έδωσαν το υλικό τους και 
φυλάσσεται εκεί. Κατά καιρούς 
έγιναν πολύ σημαντικές προσπά
θειες σε οτι άφορα το ιστορικό 
αρχείο, να θυμόμαστε πάντα τον 
Γεώργιο Παρίόη που την περίοδο 
1930-1960 έφτιαξε αυτό το αρ
χείο και με βάση τη δική του κα
ταγραφή και τακτοποίηση μπόρε
σαν και δούλεψαν σε αυτό το αρ
χείο οι μεγάλες μορφές της λευ-
καδίτικης ιστοριογραφίας (Νίκος 
Σβορώνος. Κωνσταντίνος Μάχαι
ρας. Παναγιώτης Ροντογιάννης. 
Σπύρος Ασδραχάς αλλά και οι νε
ότεροι). Αλλά οι περιπέτειες του 
αρχείου που συνεχίστηκαν, παρ' 
όλες τις προσπάθειες για ανακα
τάταξη και επέκταση του χώρου 
τις τελευταίες δεκαετίες, έσπα
σαν και αυτή τη μικρή ταξινόμηση 
που υπήρχε με αποτέλεσμα να 
φτάσουμε σήμερα να έχουμε χει
ρότερη κατάσταση από αυτή που 
ήταν πριν 30 ή 40 χρόνια στο αρ
χείο. Η κ. Ελένη Γράψα που εί
ναι προϊσταμένη στο αρχείο δεν 
μπορεί αυτή τη στιγμή να εξυπη
ρετήσει τον ερευνητή που έρχε
ται και ζητάει την οποιαδήποτε 
πληροφορία. Αν κάποιος π.χ θέ
λει να ασχοληθεί με τις δικαστι

κές υπηρεσίες τον καιρό του Ιονί
ου κράτους της Αγγλοκρατιας 
δεν έχει τη δυνατότητα να του υ
ποδείξει που μπορεί να βρίσκο
νται συνολικά όλες οι πληροφο
ρίες. Είναι σπαρμένα σε πολλά 
μέρη γιατί το αρχείο είναι ανακα
τεμένο. Μπροστά λοιπόν σε αυτό 
το μεγάλο πρόβλημα και ενα άγ
χος που το είχαμε οι Λευκαδίτες 
και λίγο ντροπή αν θέλετε, μπο
ρέσαμε τα χρόνια που ερχόμαστε 
εδώ να περάσουμε αυτή την αγω
νία μας και σε κάποιους από αυ
τούς που διαχειρίζονται την τύχη 
του νησιού. Εννοώ, νομάρχη, δη
μάρχους που είχαν δείξει μια κα
λή διάθεση να λυθεί αυτό το θέμα 
αλλά ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε 
ένα αποτέλεσμα που σήμερα φαί
νεται να φτάνουμε. Δηλαδή ποια 
είναι η δική μας πρόταση. Να δο
θούν κάποια χρήματα, να έρθει α
πό την Αθήνα ένα συνεργείο ε
ντελώς ειδικών ανθρώπων, να ε-
πιστατήσει σε αυτό μια ειδικός η 
κ. Ευτυχία Λιάτα Διευθύντρια 
Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών στο οποίο είμαι και εγώ 
διευθυντής ερευνών. Η κ. Λιάτα 
δέχτηκε να αναλάβει αυτή τη 
δουλειά με τρεις συνεργάτες οι 
οποίοι θα αμοίβονται, όχι η ίδια. 

Τι θα γίνει λοιπόν; 

Στον επόμενο χρόνο η Νομαρ
χιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας θα 

καλύψει τα έξοδα ώστε αυτοί οι 
άνθρωποι να επιβιώσουν στη 
Λευκάδα και να πάρουν και μια ε
ντελώς στοιχειώδη αμοιβή, να 
δουλέψουν με τρόπο ώστε να πε
ράσει ολο το αρχείο από τα χέρια 
τους. να ξεχωρίσουν τα πράγμα
τα, να φτιάξουν τις μεγάλες ενό
τητες χρονολογικές και θεματι
κές, να μπουν αυτά στα κουτιά με 
τις επιγραφές τους που ήδη έ
χουν αγοραστεί από το αρχείο, ώ
στε ο ερευνητής που θα έρθει 
στις 2/01/2011 να βρει αυτό το 
αρχείο τακτοποιημένο και στοι
χειωδώς καταγεγραμμένο, κεφα
λαιώδη καταγραφή το έλεγαν οι 
παλαιότεροι, δηλαδή μια γραμμή 
για το κάθε φάκελο, μην περιμέ
νετε περισσότερα, και να μπορεί 
να ξέρει ότι αυτό είναι το υλικό 
που θα ασχοληθεί για να βγάλει 
σε πέρας την έρευνα του Φυσικά 
αυτή είναι μεγάλη χονδρική δου
λειά που θα μας απαλλάξει από 
την καταπίεση του ατακτοποίητου 
και από εκεί και πέρα, οτάδιον 
δόξης λαμπρόν, για κάθε κομμάτι 
του αρχείου, κάθε θεματική ενό
τητα, κάθε χρονολογική σειρά θα 
μπορεί φυσικά το αρχείο με τις 
δικές του δυνάμεις και με την ό
ποια επιχορήγηση μπορεί να ε
ξασφαλίσει, να ευρετηριάζει τις 
ενότητες αυτές και αυτά τα ευρε
τήρια να τα βγάζει στο internet ώ
στε ο κάθε ενδιαφερόμενος οτι
δήποτε αναζητά από το αρχείο να 
μπορεί να το βρίσκει. Παράδειγμα 
αν κάποιος θέλει να βρει πότε 
γεννήθηκε ο πατέρας του να 
μπορεί να το βρίσκει, ή αν κάποι
ος θέλει να μάθει πόσοι Λευκαδί
τες πήραν μέρος στην Ελληνική 
Επανάσταση να μπορεί να το βρί
σκει στο internet, και μετά στο αρ
χείο να βρίσκει τις λεπτομέρειες. 
Με αυτή την μεγάλη ενέργεια 
του νομάρχη. Κώστα Αραβανή, να 
αναλάβει αυτή την ιστορία και έ
δειξε να το αγκαλιάζει αυτό το 
θέμα και να γίνονται οι ανάλογες 
ενέργειες ώστε να περάσει από 
νομαρχιακό συμβούλιο, διότι αλ
λιώς δε γίνεται τίποτε, πιστεύου
με όπ από τους πρώτους μήνες 
του 2010 θα ξεκινήσουμε με τους 
ειδικούς που θα έρθουν ώστε να 
τελειώσει η τακτοποίηση του αρ
χείου που είναι τόσο σημαντική 
για τη Λευκάδα. 

Η πρώτη εικόνα σας από την 
κατάσταση στο ιστορικό αρχείο; 
Πως βλέπεται να εξελίσσεται αυ
τό το εγχείρημα; 

Σίγουρα η κατάσταση δεν εί
ναι καλή και το εγχείρημα είναι 
πολύ δύσκολο. Όμως οι συνά
δελφοι που θα έρθουν για να 
δουλέψουν έχουν σπουδάσει 
στην Βενετία, διότι το μεγαλύτε
ρο μέρος του αρχείου είναι στην 
ιταλική γλώσσα, μια και όπως 
μπορεί να μην ξέρει ο περισσότε
ρος κόσμος και την εποχή της 

Αγγλοκρατίας η ιταλική ήταν η ε
πίσημη γλώσσα του κράτους μέ
χρι πολύ βαθιά στην Αγγλοκρατία 
μέσα. Αρα τα ιταλικά είναι απα
ραίτητα για την προσέγγιση των 
ντοκουμέντων που φυλάσσονται 
στο ιστορικό αρχείο Λευκάδας σε 
μεγάλο βαθμό Σε αυτό το κομμά
τι έχουμε μια καλή ομάδα που την 
ενδιαφέρει η ολοκλήρωση της 
δουλειάς. Από την άλλη έχουμε 
την κ. Γραψα που είναι αφοσιωμέ
νη στη δουλειά της. φιλόλογος 
και καλή συνάδελφος, πρόθυμη 
να βοηθήσει. Επίσης και τα παίδια 
που είναι στο ιστορικό αρχείο θα 
βοηθήσουν. Είμαστε πολύ αισιό
δοξοι λοιπόν οτι με το κλίμα που 
υπάρχει και τους ανθρώπους που 
θα δουλέψουν οτι στο τέλος του 
2010 θα έχουμε ένα πολύ κάλο 
αποτέλεσμα 

Τι σημαίνει αυτό για τη Λευ
κάδα; 

Πάρα πολλά Η Λευκάδα είναι 
ένας τόπος ευνοημένος διότι με 
τις προσπάθειες των προηγουμέ
νων γενεών (Βλαντής, Μαχαιράς. 
Ροντογιάννης ) έχουμε μια σημα
ντική τοπική ιστορία. Με το έργο 
του Πάνου Ροντογιάννη για την 
Λευκάδα είμαστε στην πρωτοπο
ρία της τοπικής ιστορίας της Λευ
κάδας. Δεν είναι υπερβολή να πει 
κανείς ότι μπορεί να μην υπάρ
χει καλύτερη τοπική ιστορία σί
γουρα στα Επτάνησα αλλά και εν
δεχομένως σε όλη την Ελλάδα. 
Δηλαδή ένας δυνατός άνθρωπος 
ήρθε ορμητικά και δούλεψε σε 
αυτό αρχείο, μάζεψε όλα τα ση
μάδια του παρελθόντος τα ένωσε 
και μπόρεσε να γράψει μια τέτοια 
ιστορία η οποία για πρώτη φορά 
έβαζε και το αγνοημένο μέρος 
της ιστορίας, που είναι τα αγροπ-
κά και λαϊκά στρώματα στο παι
χνίδι της ιστορίας. Οι προηγούμε
νοι ήταν άρχοντες και έγραψαν 
την ιστορία από τη μεριά των δι
κών τους τάξεων. 0 Ροντογιάν-
νης βάζει τον αγρότη και το λαίκό 
άνθρωπο της πόλης και του χωρι
ού στο παιχνίδι της ιστορίας και 
προσπαθεί με τα λίγα στοιχεία 
που υπάρχουν να δείξει τη συμ
μετοχή των αγνοημένων και των 
σιωπηλών στρωμάτων του τόπου 
στην ιστορία του. Αυτή η δουλεία 
στηρίχτηκε κατά βάση στα στοι
χεία που πήρε ο Ροντογιάννης α
πό το ιστορικό αρχείο, όχι όλο 
διότι δεν μπόρεσε να δει το ο
γκώδες υλικό που υπάρχει για 
την περίοδο της Αγγλοκρατίας 
(1810-1864) μια και δεν ήταν καν 
τακτοποιημένο και προσβάσιμο. 
Μπορούμε αυτή του την προίκα 
που έχουμε ως τοπική ιστορία και 
με αυτό το αρχείο, αν τακτοποιη
θεί, και με τους νέους ανθρώ
πους, ιδιαίτερα μαθητές του Σπύ
ρου Ασδραχά. τα συνέδρια που 
κάναμε τόσα χρόνια που είναι δε
κάδες και έφεραν πολλά νέα 
πράγματα διότι οι ερευνητές κα
θοδηγούμενοι και από τη δική 
τους αξιοσύνη αλλά και από εμάς 
ήρθαν και δούλεψαν και έχουμε 
πολλές καινούριες μελέτες που 
πάνε τα πράγματα και πέρα από 

τον Ροντογιάννη, μπορούμε τα ε
πιμέρους κομμάτια να επεξεργα
στούν με τους μοντέρνους τρό
πους και τη μοντέρνα θεωρία της 
ιστορίας και να φτάσουμε σε προ
σεγγίσεις εκλεπτυσμένες που θα 
κρατήσουν το επίπεδο πρωτοπο
ρίας της τοπικής λευκαδίτικης ι
στορίας μέσα στην ελληνική ιστο
ρία και κατ' επέκταση την Ευρω
παϊκή και την παγκόσμια. Δηλαδή 
το παράδειγμα της Λευκάδας θα 
γίνει παράδειγμα και για άλλους 
τόπους εαν αυτό φωτιστεί όσο γί
νεται περισοοιερο για να γίνει 
μοντέλο για τη διερεύνηση ιστο
ρικών προβλημάτων και των άλ
λων τόπων. 

Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι 
με το οποίο θα ασχοληθείτε στο 
ιστορικό αρχείο και που άφορα 
τις << Οθωμανικές πηγές της 
Λευκαδίτικης Ιστορίας 1479-
1684» 

Βέβαια. Γι αυτό το κομμάτι της 
ιστορίας μας ως τώρα έχουμε 
πολύ λίγα στοιχεία. 0 Βλαντης έ
χει πολύ λίγα. ο Μαχαιράς δεν α
σχολήθηκε καθόλου με αυτή την 
περίοδο, ο Ροντογιάννης εκμε
ταλλευόμενος τις νεότερες έ
ρευνες και πολύ μεγάλη βιβλιο
γραφία μπόρεσε και δεν την άφη
σε σκοτεινή. Εχουμε ένα κεφά
λαιο του Ροντογιάννη που λέει 
αρκετά πράγματα για την Οθωμα
νική περίοδο της Λευκαδίτικης ι
στορίας Μα έλειπαν όμως πάντα 
οι πηγές για το κομμάτι αυτό της 
λευκαδίτικης ιστορίας. Μια προ
σπάθεια να μαζέψουμε όλες τις 
Οθωμανικές πηγές ανατρέξαμε 
πρώτα στο αρχείο της Λευκάδας 
που υπάρχουν πολλά οθωμανικά 
έγραφα, πεοιπου ογδόντα, κυ
ρίως για τηνίζόκκινη {κκλησιά και 
τις έγγειες ιδιοκτησίες που υ
πήρχαν. Ολα αυτά τα έγγραφα 
μαζεύτηκαν από την κ. Γράψα, 
σκαναρίοτήκαν και μας παραδό
θηκαν. Εδώ πάλι η νομαρχία Λευ
κάδας έκανε το θαύμα της. Ο Κώ
στας Αραβανής αλλά και ο αντι-
νομάρχης Λευτέρης Αραβανής 
βρέθηκαν πολύ κοντά σε αυτή την 
προσπάθεια και την αγκάλιασαν 
και μας εξασφάλισαν τα λίγα αλλά 
αναγκαία χρήματα για να γίνει αυ
τή η δουλειά. Υπάρχει λοιπόν μια 
προγραμματική συμφωνία που λέ
ει ότι μέσα στο 2010 θα έχει ολο
κληρωθεί η συγκέντρωση του υλι
κού που όπως είπαμε, προέρχε
ται από το αρχείο Λευκάδας, από 
τα οθωμανικά αρχεία Αγκυρας, 
Κωνσταντινούπολης και Σόφιας 
που έχουν έγγραφα της εποχής 
της τουρκοκρατίας στη Λευκάδα. 
Αυτά τα έγραφα είναι στη διάθε
ση των τριών ερευνητών του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευ
νας των μεσογειακών σπουδών 
στην Κρήτη και μεταγράφονται 
στα λατινικά διότι είναι σε οθω
μανική γραφή, στη συνέχεια στα 
νέα ελληνικά και θα μας έρθει 
στο τέλος του χρόνου έτοιμη να 
εκδοθεί σε βιβλίο και το internet, 
θα περιλαμβάνονται το σύνολο 
των πηγών αυτών σχολιασμένο 
και επεξηγημένο με μια πολύ με

γάλη εισαγωγή που θα βάζει τα 
πράγματα σε μια σειρά και θα 
φωτίζει τους δύο αυτούς αιώνες 
της οθωμανοκρατίας και στη συ
νέχεια κάθε ερευνητής θα μπορεί 
να δει αλλιώς τα πράγματα, μια 
και οι πηγές επιδέχονται πολλα
πλές αναγνώσεις. 

Και κάτι τελευταίο. Με τι α
σχολείστε τώρα κ. Σκλαβενίτη; 

Δεν θα σας πω τα άλλα μου. 
τα μη λευκαδίτικα δηλαδή, μια 
και είμαι ηδη 61 ετών και πρέπει 
να μαζεύω τα πράγματα που έκα
να τόσο χρονιά ώστε να γίνουν βι
βλία, δημοσιεύματα και να μην 
μείνουν να τα διαχειρίζονται κά
ποιοι άλλοι μετά απο μένα Σε οτι 
άφορα τα λευκαδίτικα. Ano τότε 
που ασχολούμαι με τη Λευκάδα, 
χάρη και στη Χαραμογλειο βιβλιο
θήκη, που είναι ένας πολύ μεγά
λο θησαυρός, είχα εντοπίσει με
ρικές λευκαδίτικες ηθογραφίες 
που μια Λευκαδίτισσα δημοσίευε 
σε ημερολόγια της θεσσαλονί
κης. Από τις εξι ηθογραφίες αυ
τές που είχε ο αείμνηστος Χαρα-
μόγλης στη βιβλιοθήκη φτάσαμε 
στα 11 διηγήματα. Πρόκειται λοι
πόν για 11 διηγήματα με λευκα-
διτικες υποθέσεις γραμμένες α
πό την Ανδρομάχη Φίλιππα η ο
ποία έζησε στη θεσσαλονίκη απο 
το 1926 έως το 1940. Αυτά τα 
κείμενα είναι λογοτεχνικά και πα
ρουσιάζουν τη Λευκάδα στην πα
ρακμή του αρχοντολογίου. Δηλα
δή η Ανδρομάχη είναι γεννημένη 
το 1891 και δημοσιεύει από το 
1929 έως το 1935 όπου θυμάται 
τη Λευκάδα της δεκαετίας του 
1910-20 που ήταν μαθήτρια στο 
δημοτικό και το γυμνάσιο θυμά
ται λοιπόν εκείνη τη Λευκάδα και 
περιγράφει την παρακμή του αρ
χοντολογίου της Λευκάδας. Μέσα 
σε αυτά τα κείμενα, με τη Λευκα-
δίτικη ντοπιολαλιά, προσπαθεί να 
περιγράψει τη ζωή στην πόλη και 
δείχνουν αυτή την παρακμή του 
αρχοντολογίου. την άνοδο των 
λαικων και των μέσων στρωμάτων 
με μια σκληρότητα απέναντι 
στους προηγούμενους. Οτι έχει 
απομείνει από την προηγούμενη 
τάξη που άκμαζε τα περιγελούν 
και τα ειρωνεύονται και φτιά
χνουν πολύ ζωντανές εικόνες α
πό την Λευκάδα αυτής της περιό
δου που εμείς δεν είχαμε τίποτε 
γιατί οι λογοτέχνες μας είχαν α
ναφορές στον αγροτικό μας πλη
θυσμό Για τη ζωή στην πόλη δεν 
υπήρχε καμία σχεδόν πεζογραφι
κή προσέγγιση Η Ανδρομάχη Φί
λιππα παραμένει μοναδική και έ
τσι μέσα από την αναπαράσταση 
αυτών των εμπειριών αυτής της 
γυναίκας και τα λογοτεχνικά αυτά 
κείμενα θα μπορεί ο αναγνώστης 
να έχει μια πιο ήπια εικόνα αυτής 
της εποχής από τα σκληρά και 
δυσκολότερα ίσως ιστορικά κεί
μενα. Η λογοτεχνία πάντα προ
σεγγίζει περισσότερο. Πιστεύω 
λοιπόν ότι ως το καλοκαίρι αυτό 
το βιβλίο με τις 11 ηθογραφίες 
θα έχει κυκλοφορήσει. 

Β.Β. 


