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Η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» εί-
ναι σωματείο πνευματικού, πολιτιστι-
κού και κοινωφελούς σκοπού που επι-
διώκει τη διαφύλαξη, μελέτη, ανάδει-
ξη της ιστορικής κληρονομιάς του αχα-
ϊκού χώρου και τη συμβολή στη γενικό-
τερη πνευματική, πολιτιστική κίνηση, 
δημιουργία και ανάπτυξη.
Την πραγματοποίηση του γενικού αυ-
τού σκοπού η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπου-
δών» επιδιώκει: 
• Με την αναζήτηση, καταγραφή ή και 
συγκέντρωση στοιχείων, εκδόσεων, 
μελετών και κειμηλίων από όλη τη διάρ-
κεια του ιστορικού βίου του χώρου. Με 
την έκδοση ή δημοσίευση σχετικών επι-
στημονικών εργασιών και μεταφράσε-
ων, την επανέκδοση παλαιότερων, κ.ά.
• Με την οργάνωση επιστημονικών, πο-
λιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώ-
σεων που συνδέονται με τους στόχους 
της, όπως συνέδρια, διαλέξεις, ημερί-
δες, δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις, 
κ.λπ. 
Στραγηγικό στόχο της «ΕΑΣ» αποτελεί 
η λειτουργία «Μουσείου της Πόλης», 
ως αφετηριακός τόπος αρχικής συγκέ-
ντρωσης κι ανάπτυξης, ως εκκολαπτή-
ριο δηλαδή, όσων χαρακτηριστικών κι 
αποκλειστικών θεμάτων και δημιουρ-
γημάτων της πόλης δεν έχουν μέχρι σή-
μερα ανάλογα προβληθεί, θα δόσει τη 
δυνατότητα να παρουσιασθούν, αλλά 
και να ερευνηθούν συστηματικά, θέμα-
τα από την ιστορία της που έχουν ιδιαί-
τερο ιστορικό, γνωστικό, διδακτικό και 
ψυχαγωγικό ενδιαφέρον για τους κα-
τοίκους και τους επισκέπτες της.
Με τη συνεργασία του Δήμου Πατρέων 

και των λοιπών της Αχαΐας, φορέων και 
σωματείων σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Α.
Προς την κατεύθυνση αυτή διοργανώσα-
με αρχική Εκδήλωση - Ημερίδα προβλη-
ματισμού στην Πάτρα το Σάββατο 12 Μα-
ΐου 2018, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθου-
σα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Ρήγα Φε-
ραίου 58, με θέμα: «Μουσείο πόλης», Κέ-
ντρο αναφοράς στην ιστορία της. 
Το γενικό στόχο, που αποτελεί μία πρό-
κληση, κάλυψε η εισήγηση του Ορέστη 
Σκαλτσά, Νομικός και Μέλος του Δ.Σ. της 
Εταιρείας.
Στην εισήγησή της η Σταυρούλα Φωτο-
πούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσίασε 
τους γενικούς επιχειρησιακούς στόχους. 
Ο Ανδρέας Τάκης Πρόεδρος του ΔΣ του 
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης, παρουσίασε την προσφα-
τη προσπάθεια συλλειτουργίας τριών 
Μουσείων στη Θεσσαλονίκη 
Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος της 
Εταιρείας Νικόλαος Σαραφόπουλος.

Β.
Επίσης, στο Βήμα του Forum ανάπτυξης 
2018, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018, πα-
ρουσιάσαμε το θέμα: «Μουσείο Πόλης 
Πατρών». 
Ο Ξενοφών Αργ. Παπαευθυμίου, Συντη-
ρητής έργων τέχνης – Μουσειολόγος, Γε-
νικός Γραμματέας της ΕΑΣ, αναφέρθη-
κε στο «Γενικότερο ιστορικό πλαίσιο και 
αναγκαιότητα δημιουργίας Μουσείου 

Πρόλογος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών
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πόλης Πατρών».
Ο Ιωάννης Μόσχος, Αρχαιολόγος, Επιμε-
λητής του Αρχαιολογικού Μουσείου Πα-
τρών και Μέλος της Εταιρείας Αχαϊκών 
Σπουδών, κάλυψε το θέμα: «Η συγκρότη-
ση και δημιουργία του Μουσείου Πόλης 
των Πατρών».
Επίσης, εισηγητές ήσαν: o Βασίλης Λά-
ζαρης, Ιστορικός, «Η διάσωση της σύγ-
χρονης ιστορικής μνήμης και η αξία των 
αρχειακών κειμένων και πηγών» και ο 
Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος 
Εφετών επί Τιμή, Μέλος του ΔΣ της ΕΑΣ 
«Ανάδειξη “συλλογών” σε δημόσια κτί-
ρια και Συνολικότητα Μουσείου».
Τη συζήτηση συντόνισε ο Μιχαήλ Βασι-
λάκης, Δημοσιογράφος και Πρόεδρος της 
ΕΣΗΕΠΗΝ.
Πυρήνας του προγραμματισμού και των 
συνεργασιών της «Εταιρείας Αχαϊκών 
Σπουδών» είναι: 
α) η αξιοποίηση του υλικού που έχει συ-
γκεντρωθεί για την προβολή της φυσιο-
γνωμίας της πόλης και της περιοχής, 
β) η περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλεί-
ων έρευνας και πρόσβασης στις συλλο-
γές (ψηφιοποίηση μέρους του υλικού και 
σύνδεσή του με βάσεις δεδομένων, δημι-
ουργία κοινών θεματικών ευρετηρίων, δι-
ασύνδεση των βάσεων δεδομένων), 
γ) η ενθάρρυνση και υποστήριξη μετα-
πτυχιακού επιπέδου ερευνητικών προ-
γραμμάτων, 
δ) η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που 
έχουν σχέση με την περιοχή και η προβο-
λή του έργου τους, 
δ) η δρομολόγηση πρωτοβουλιών για τη 
δικτύωση των Μουσείων και των ιστορι-
κών μνημείων της πόλης.

Γ.
Προς τις κατευθύνσεις αυτές είναι ση-
μαντική η συνεισφορά της ιστορικής δι-
αδρομής και εμπειρίας άλλων Εταιρειών 
Σπουδών ή Μελετών. Ούτως, διοργανώ-

σαμε «Συμπόσιο» στην Πάτρα (Ημερίδα 
2-11-2019 και workshops 3-11-2019) με κε-
ντρικό θέμα: «Γνωριμία με τις δράσεις, τη 
συμβολή και τις δυνατότητες παρέμβα-
σης των Εταιρειών Σπουδών και το Μου-
σείο Πόλης Πατρών».
Στην ισόγειο αίθουσα του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας, υλοποιήθηκε η Κεντρική Ημερί-
δα (2-11) του Συμποσίου με προσκεκλημέ-
νους Ομιλητές:
1. Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών 
( Έτος ίδρυσης: 1952), με τον Περικλή Πα-
γκράτη, Πρόεδρος Εταιρείας Κερκυρα-
ϊκών Σπουδών, πεζογράφος, δικηγόρος 
και συνεκδότης του περιοδικού ΠΟΡΦΥ-
ΡΑΣ 
  2. Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών 
(ιδρύθηκε το 1953), με Εκπρόσωπο τον Νι-
κόλαο Αναστασόπουλο, Έφορος Βιβλιο-
θήκης και Εκδόσεων της Εταιρείας Ηπει-
ρωτικών Μελετών, Επίκουρος Καθηγη-
τής Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
3. Η Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών 
(Ε.ΝΑ.Μ.) (Ιδρύθηκε στις 9 Δεκ. 1981), με 
τον Νικόλαο Τριψιάνο, Πρόεδρος Εται-
ρείας Ναυπακτιακών Μελετών, Μ.Δ.Ε. 
Φιλοσοφίας.
4. Η Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και 
Βιβλιοθηκών Δήμου Βόλου, με την Αίγλη 
Δημόγλου, η οποία από το 1992 διευθύνει 
το Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του 
Δήμου Βόλου.
Αναπτύχθηκε γόνιμη συζήτηση με το συ-
ντονισμό της Ζέττας Ζάχου, Σύμβουλος 
Επικοινωνίας.
Τα Workshops (3-11-2019) του Συμποσίου 
της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών υλοποι-
ήθηκαν στην έδρα της Εταιρείας, τη Βίλα 
Φέγγου.
Εκ μέρους της Εταιρείας οι Βαγγέλης Πο-
λίτης και Ορέστης Σκαλτσάς εισήγαγαν 
το στρατηγικό προσανατολισμό για την 
ίδρυση και λειτουργία «Μουσείου Πόλης 
των Πατρών». Τονίσθηκε η αναγκαιότη-
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τα δημιουργίας Μουσείου Πόλης, με σύγ-
χρονη αντίληψη και ολιστική προσέγγι-
ση, με δικτύωση επιμέρους (υπαρχόντων 
και υπό δημιουργία) σχημάτων, με σταθε-
ρά βήματα, με την ανάπτυξη κοινου πνεύ-
ματος και των απαραίτητων συνεργασι-
ών, πέρα από συγκυριακές σκοπιμότητες.
Ήδη στο χώρο του παλαιού Δημοτικού Νο-
σοκομείου ο Δήμος Πατρών προχωράει 
στην υλοποιήση Κέντρο Οπτικοακουστι-
κής Κληρονομιάς, με πρόταση και μελέτη 
του Βασίλη Κοσμόπουλου, Σκηνοθέτη, ο 
οποίος και ανέλυσε παραστατικά το πε-
ριεχόμενό της (με αφετηρία μία Έκθεσή 
του στο Αρσάκειο το 2006 και ενσωμάτω-
ση όλων των σύγχρονων οπτικοακουστι-
κών τεχνικών για την ανάδειξη της ιστορι-
κής κληρονομιάς).
Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή εμπειριών, 
η σωρευμένη και δοκιμασμένη γνώση 
θα δώσουν τη δυνατότητα στην κοινωνία 
μας (το Δήμο και τις επιστημονικές δυνά-
μεις) για συγκεκριμένη στοχοθεσία. 

Δ.
Τέλος, η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών δι-
οργάνωσε Εκδήλωση – συζήτηση στο 
Forum ανάπτυξης 2019, την Κυριακή 24 
Νοεμβρίου 2019, με θέμα: «Πολυπολιτι-
σμικές όψεις της νεότερης Πάτρας». 
Ομιλητές ήταν οι:
• Δημήτριος Στεμπίλης, Δημοσιογράφος 

- Ιστορικός, Δ/ντης Ιδρύματος Ν. Δασκα-
λαντωνάκης – NDF, με θέμα «Η Εβραϊ-
κή Κοινότητα της Πάτρας, ψηφίδες της 
ιστορίας της πόλης για τη συγκρότηση 
της ιστορικής μνήμης»
• Ανδρέας Σπυρούλιας, Αρχαιολόγος, 
Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, με θέμα «Ανιχνεύοντας την 
ιστορική διαδρομή της Ιταλικής παροικί-
ας στην Πάτρα»
• Νίκη Ράλλη, Αρχαιολόγος – Ιστορικός, 
με θέμα «Η συμβολή των Άγγλων στη δι-
αμόρφωση της νεότερης ιστορίας της 
Πάτρας»
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Βασί-
λης Λαδάς, Συγγραφέας.
Τα κείμενα των εισηγήσεων στις παραπά-
νω εκδηλώσεις, όπως κατατέθηκαν από 
τους Ομιλητές, αποτελούν τα υλικά της 
παρούσης πρώτης έκδοσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
Αχαϊκών Σπουδών ευχαριστεί, για ακό-
μα μία φορά, τους Ομιλητές και όλες τις 
Ενώσεις που συμμετείχαν στις Εκδηλώ-
σεις μας.
Τέλος, εκφράζονται ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες προς το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, που με την επιχορήγησή του 
στο Συμπόσιό μας (2 και 3 Νοεμ. 2019) έγι-
νε δυνατή η έκδοση των Πρακτικών.

Πάτρα, Δεκέμβριος 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών

Ο Πρόεδρος 
Νικόλαος Σαραφόπουλος    

Ο Γενικός Γραμματέας
 Ξενοφών Παπαευθυμίου

Η Ταμίας 
Νίκη Ράλλη 

Ο Αντιπρόεδρος 
Βαγγέλης Πολίτης – Στεργίου

 Τα Μέλη: 
Ορέστης Σκαλτσάς 

 Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος 
Νίκη Πετσάλη - Παπανδρέου



9

Εταιρεία Αχαΐκών Σπουδών
Πρακτικά 2019

«Μουσείο της Πόλης»
Ημερίδα στο Επιμελητήριο Αχαΐας 

12 Μαΐου 2018
& 

Εκδήλωση στο 21ο Forum Ανάπτυξης
25 Νοεμβρίου 2018
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Στη γενικά εσωστρεφή- ή έστω με περι-
φερειακή μεν επιρροή αλλά χωρίς πα-
νελλαδικές πρωτοβουλίες κι ευρύτερες 
εκλάμψεις- δια των αιώνων ύπαρξη και 
δραστηριότητα αυτής της πόλης υπάρ-
χουν δυο καίριες υπερβάσεις που η Πά-
τρα προβάλλει δυναμικά στο προσκήνιο, 
πρωτοπορεί και επηρεάζει πέρα από τα 
όρια της. Είναι, στην αρχαιότητα, η ιδρυ-
τική συμμετοχή της στην Αχαϊκή Συμπο-
λιτεία, η οποία αποτελεί το ιστορικό πο-
λιτειακό πρότυπο των σύγχρονων ομο-
σπονδιακών κρατών και της Ε.Ε. Και στα 
νεότερα χρόνια ο κομβικός και γόνιμος 
ρόλος της Πάτρας στη δυτικότροπη δια-
μόρφωση του οικονομικού και πολιτισμι-
κού γίγνεσθαι του νεοελληνικού κράτους, 
Ενώ, όμως, η Αχαϊκή Συμπολιτεία ελά-
χιστα ίχνη, γραπτών ή μνημείων, άφη-
σε πίσω της η Πάτρα του 19ου και των αρ-
χών του 20ου αιώνα είναι ένα ανεξάντλη-
το κοίτασμα πλήθους στοιχείων και πλη-
ροφοριών. Είναι διαρκώς παρούσα και ζω-

ντανή γύρω μας κι’ είναι εξαιρετικά κρίσι-
μο όσο είναι έτσι ζωντανή να την προλά-
βουμε. Να προλάβουμε και τη μετέπειτα 
διαδρομή της πόλης στον θυελλώδη 20ο 
αιώνα, αυτόν που ο Χομπσμπάουμ ονόμα-
σε «εποχή των άκρων». Στον οποίο η Πά-
τρα, ως σημαντικό περιφερειακό κέντρο 
μιας χώρας που έζησε με ιδιαίτερη έντα-
ση τα γεγονότα αυτής της εποχής, έπρα-
ξε αλλά και υπέστη πολλά σημαντικά κι’ 
αξιομνημόνευτα. Όλα αυτά είναι ανάγκη 
να τα συγκεντρώσουμε, να τα προβάλου-
με όπως τους αξίζει, να τα αξιοποιήσουμε 
πολλαπλάσια και μέσα από αυτή τη διαδι-
κασία να υπάρξει η δυνατότητα μιας πλη-
ρέστερης συγκέντρωσης στοιχείων και 
επομένως λεπτομερέστερης έρευνας.
Για την ιδιαίτερη και πρωτοποριακή ακμή 
και φυσιογνωμία της πόλης στο δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα συνέπεσαν και συν-
δυάστηκαν τέσσερα γόνιμα δεδομένα. Η 
επιλογή του Καποδίστρια για την Πάτρα 
ως λιμάνι σύνδεσης της Ελλάδας με την 

Ορέστης Σκαλτσάς*

Για το Μουσείο της πόλης
Ομιλία στην «Ημερίδα για το Μουσείο της Πόλης» 12-5-2018 στο Επιμελητήριο
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Ευρώπη και για την πολεοδόμηση και οί-
κηση της παράλιας περιοχής του έρημου 
ερειπιώνα στον οποίο είχε μεταβληθεί 
η πόλη στα χρόνια της επανάστασης. Η 
προσέλκυση στη νέα και με αυτές τις προ-
οπτικές πόλη δυναμικών Ελλήνων επιχει-
ρηματιών από τα παράλια της Αδριατικής 
αλλά και άλλους τόπους του Ελληνισμού 
(Χίο, Σμύρνη κ.α). ( Να προσθέσουμε πολ-
λά άτομα από τις όμορες περιοχές και ευ-
άριθμους επτανήσιους με τις ιδιαίτερες 
πολιτιστικές καταβολές τους ενώ εδώ κα-
τέφυγαν, κυρίως εξ αιτίας των πολιτικών 
και στρατιωτικών αγώνων στη χώρα τους 
πολλοί Ιταλοί συγκροτώντας μια ισχυρή 
παροικία. Να μην ξεχνάμε, επίσης, την 
τοπική εβραϊκή κοινότητα). Οι ανάγκες 
σε πρώτες ύλες της βιομηχανικής επα-
νάστασης αλλά και της κοινωνικής ζωής 
στην Αγγλία που ενεργοποίησαν περιοχές 
της Ανατολικής Μεσογείου και εντατικο-
ποίησαν τις θαλάσσιες μεταφορές από 
τα λιμάνια της Σμύρνης, της Αλεξάνδρει-
ας, της Βηρυτού και της Πάτρας. Η εγκα-
τάσταση στην Πάτρα αγγλικών και γερ-
μανικών εμπορικών οίκων που δραστή-
ρια στελέχη τους μεταπηδούν σε προ-
σωπική επαγγελματική απασχόληση και 
εντάσσονται μόνιμα στην πόλη. Και, βέ-
βαια, παρονομαστής όλων των παραπά-
νω η κορινθιακή σταφίδα που η καλλιέρ-
γειά της και οι εξαγωγές της προϋπήρχαν 
σε μικρή κλίμακα αλλά τότε πολλαπλασι-
άστηκαν εκρηκτικά.
Η Πάτρα του 19ου αιώνα, σε ότι εκσυγ-
χρονιστικό και ευρωπαϊκό την ξεχωρίζει 
από την τότε υπόλοιπη ελληνική επικρά-
τεια, είναι σχεδόν αποκλειστικά δημιούρ-
γημα των αστών της. Οι δικοί τους στόχοι 
και οι δικές τους ανάγκες- επαγγελματι-
κές, οικιστικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγω-
γικές- οιστρηλατούν την δημιουργία και 
την ανάπτυξη όχι μόνο στην οικονομία 
αλλά και στο πολιτισμικό πεδίο. Άλλωστε 
εκείνη την εποχή η οικονομικά κυρίαρχη 

τάξη είναι η ηγεμονεύουσα δύναμη που 
ποδηγετεί, και με τις δυο έννοιες της λέ-
ξης, τη συνολική πορεία και δημιουργία. 
Ας μου επιτραπεί μια σύγκριση κι’ ένας 
ισχυρισμός: Στα πλαίσια αυτής της περιό-
δου - όπου η αδυναμία, σχεδόν ανυπαρξία, 
ακόμα του κράτους διαμορφώνει κάθε πε-
ριοχή χάρις στα δικά της συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα και το δυναμισμό της τοπι-
κής κοινωνίας της - αυτή η τοπική αστι-
κή τάξη, πιθανότατα ακριβώς επειδή ήταν 
πολυπολιτισμική, λειτούργησε σε αυτή 
την πόλη με την αναπτυξιακή οικονομι-
κή αποτελεσματικότητα και την προοδευ-
τική για την εποχή πολιτισμική αντίληψη 
που μάταια η Ελλάδα ως σύνολο περίμενε 
στη συνέχεια επί δεκαετίες από την λεγό-
μενη εθνική αστική της τάξη.
Ενδεικτικά και μόνο κάποια στοιχεία της 
πρωτοπόρας και εξευρωπαϊσμένης πολι-
τιστικής δραστηριότητας της: Στην Πά-
τρα, που το 1840 είναι μια πόλη μικρότε-
ρη των 30.000 κατοίκων, εκδίδονται αρ-
κετές εφημερίδες και βιβλία όχι μόνο σχο-
λικά αλλά και πολιτικής, λογοτεχνίας, αγ-
γλοελληνικών εμπορικών διαλόγων. Λει-
τουργούν Δημοτικά Σχολεία, δημόσια 
και ιδιωτικά, και το ένα από τα 3 γυμνά-
σια όλης της χώρας. Το ποσοστό φοίτη-
σης παιδιών είναι 9,75% του πληθυσμού 
της πόλης προς 2% μόνο αντίστοιχο ποσο-
στό της τότε χώρας. Το πιο χαρακτηριστι-
κό και προωθημένο για την εποχή: στους 
750 Πατρινούς μαθητές 450 είναι αγόρια 
αλλά και 300 είναι κορίτσια. Στη συνέχεια 
έχουμε τις παραστάσεις Όπερας από ιτα-
λικούς θιάσους. Το 1872 η Πάτρα αποκτά 
με την πρωτοβουλία εμπόρων της, πα-
ράλληλα σχεδόν με το Παρίσι, τη Βιέννη 
και τη Βαρκελώνη και 20 χρόνια πριν την 
Αθήνα το επιβλητικό θέατρο-όπερά της. 
Στην Πάτρα, κατά τον Κ.Θ. Δημαρά γίνε-
ται και το πρώτο βήμα της πρωτοπόρας 
επτανησιακής ποιητικής σχολής, που από 
εδώ μεταγγίζεται στην Αθήνα παραμε-
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ρίζοντας τη ρομαντική σχολή και ανοίγο-
ντας τους δρόμους στο δημοτικισμό. 
Βέβαια όλη αυτή η θαυμαστή δραστη-
ριότητα αναπτύσσεται σε μια ελληνική 
πόλη στον 19ο αιώνα με τα προβλήματα 
επιβίωσης, υγείας και υγιεινής, εξοντω-
τικών ωραρίων, ανθυγιεινών συνθηκών 
και στοιχειωδών αμοιβών εργασίας για το 
μεγάλο μέρος του υπόλοιπου πληθυσμού 
της. Γενικότερα είναι μια εποχή σκληρής 
εκμετάλλευσης για τους εργάτες, τους 
κάθε είδους χειρώνακτες και τους αγρό-
τες καλλιεργητές. Κι’ εδώ όμως η επαφή 
με την Ευρώπη και η γειτνίαση με την Ιτα-
λία έφεραν γρήγορα τα ευρωπαϊκά μη-
νύματα και η Πάτρα έχει εξ ίσου πρόωρα 
τους προοδευτικούς ανθρώπους της με 
ευαισθησία στα θέματα αυτά, τους σοσια-
λιστές της με τα έντυπά τους και τους ομί-
λους τους, τις πρώτες εργατικές απεργίες 
της, ακόμα και τους αναρχικούς της. 
Επώαση αυτής της ιστορικής περιόδου 
της πόλης θεωρώ και το ότι η Πάτρα και η 
περιοχή της παραμένει ακόμα και σήμερα 
αυτή που ανέδειξε τους περισσότερους 
πρωθυπουργούς (14) και 2 προέδρους δη-
μοκρατίας. Πιο σημαντικό ήταν, βέβαια, 
ότι σε εκείνη την περίοδο που την οικονο-
μία της κινούν η καλλιέργεια, το εμπόριο 
και οι εξαγωγές της σταφίδας μπαίνουν 
και οι βάσεις της τοπικής βιομηχανίας. Σε 
αυτή θα στραφεί η οικονομική δραστη-
ριότητα μετά τη κρίση της σταφίδας και 
αυτή θα είναι η ταυτότητα της πόλης, δη-
λαδή ένα ισχυρό περιφερειακό βιομηχα-
νικό κέντρο, στις δεκαετίες που ακολου-
θούν. Έως το 1980 περίπου που η μεταφο-
ρά της εκτατικής βιομηχανίας από την Δυ-
τική Ευρώπη στην Ασία και μετά το 1990 
και στην Ανατολική Ευρώπη θα επιφέρει 
την αποβιομηχάνιση της Πάτρας.
Όπως προανέφερα στη διάρκεια του 20ου 
αιώνα η Πάτρα βιώνει τα θυελλώδη γε-
γονότα για τον κόσμο αλλά και τα ιδιαίτε-
ρα της πατρίδας μας που τον συνοδεύουν: 

την ανάγκη, τον σπαραγμό και την προσ-
δοκία του μεταναστευτικού ρεύματος 
προς τις ΗΠΑ που διέρχεται από το λιμά-
νι της κι από αυτό του Πειραιά. Τον απε-
λευθερωτικό πόλεμο του 12-13, τον φθο-
ροποιό διχασμό, τη μικρασιατική κατα-
στροφή και την εγκατάσταση στη πόλη 
7.000 περίπου μικρασιατών και ποντίων 
προσφύγων, τις εναλλαγές δημοκρατι-
κών κατακτήσεων και στρατιωτικών κι-
νημάτων ως το 1936, τη δικτατορία Μετα-
ξά, τον βομβαρδισμό της στην έναρξη του 
Ελληνο-ιταλικού πολέμου, την ιταλική και 
τη γερμανική κατοχή, τη συνεργασία κά-
ποιων και την αντίσταση περισσότερων 
στη διάρκειά τους, τη χαρά της απελευθέ-
ρωσης, την αγωνία της πολιτικής ανωμα-
λίας των πρώτων μεταπελευθερωτικών 
χρόνων, τη τραγωδία του εμφυλίου, τον 
αγώνα της επιβίωσης και τις προσπάθει-
ες της οικονομικής ανασυγκρότησης από 
τα δεινά και τις καταστροφές της κατοχής 
και του εμφυλίου, την επταετή δικτατο-
ρία των συνταγματαρχών. 
Ήδη τις τελευταίες δεκαετίες αρκετοί με-
λετητές, συμπολίτες κυρίως, έχουν εγκύ-
ψει στη νεότερη ιστορία της πόλης ερευ-
νώντας σε βάθος και παρουσιάζοντας με 
τα έργα τους πολλές πλευρές της. Πα-
ράλληλα υπάρχουν επί μέρους φορείς 
που έχουν συγκεντρώσει χαρακτηριστι-
κά κειμήλια, έγγραφα και έντυπα της νεό-
τερης ιστορίας της Πάτρας (Μουσείο Τύ-
που, Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο, 
Ιστορικό Αρχείο κ.α). Η Εταιρία Αχαϊ-
κών Σπουδών επιδιώκει τη συμβολή στη 
διαφύλαξη και την ανάδειξη της ιστορι-
κής κληρονομιάς του αχαϊκού χώρου, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη νεότερη ιστορία 
του. Βασικός στόχος της είναι και η συμ-
βολή της στη δημιουργία ενός αντίστοι-
χου μουσείου, μουσείου δηλαδή της νε-
ότερης ιστορίας της πόλης. Η Ε.Α.Σ. πι-
στεύει ότι είναι, λοιπόν, η ώρα να υπάρ-
ξει μια δυναμική προώθηση των όσων ση-
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μαντικών έχουν ήδη γίνει προς τη κατεύ-
θυνση πλέον της σύνθεσης σε ένα ενι-
αίο οργανικό σύνολο όλων όσων αφο-
ρούν στη νεότερη ιστορική διαδρομή της 
Πάτρας. Με τη συνεργασία, τη συμμετο-
χή και τη διασφάλιση της αντιπροσώπευ-
σης και του ενεργού ρόλου των παραπά-
νω και άλλων ίσως φορέων σε αυτό το ορ-
γανικό σύνολο. Και με την αναγκαία συμ-
μετοχή και τον κεντρικό ρόλο ενός δημό-
σιου φορέα- του κράτους; της περιφέρει-
ας; του δήμου;- που θα μπορέσει να ανα-
λάβει τη συγκρότηση και τη στέγαση ενός 
Μουσείου της πόλης για την περίοδο από 
το 1800 μέχρι σήμερα. Το μουσείο αυτό: 
α) Θα εκθέτει τα σχετικά κειμήλια, κινη-
ματογραφικά ντοκυμαντέρ και με ψηφι-
ακή προβολή τα υλικά που έχουν συγκε-
ντρωθεί καθώς και όσα υπάρχουν σε δη-
μόσια ή ιδιωτικά αρχεία και συλλογές και 
θα τα αξιοποιεί για την προβολή της φυσι-
ογνωμίας της πόλης και της περιοχής της. 
β) Με τη δημιουργία του, συνεπικουρού-
μενη από τη σχετική προσπάθεια που θα 
καταβληθεί, θα προωθήσει πολλαπλασια-
στικά την προσφορά για δημόσια έκθεση 
ιδιωτικών υλικών. Θα προσφέρει ταυτό-
χρονα τον κατάλληλο και αξιόπιστο χώρο 
που μπορεί να εμπιστευθεί κάποιος σχετι-
κά ιδιωτικά αρχεία είτε προς φύλαξη είτε 
για να εξασφαλισθεί η οριστική διατήρη-
σή τους. γ) Θα αποτελέσει χώρο μελέτης, 
έρευνας και παρουσίασης των νέων προ-
σεγγίσεων στη περίοδο αυτή, συγκρότη-
σης αρχείου δημιουργών που έχουν σχέ-
ση με την περιοχή και προβολής του έρ-
γου τους, δ) Θα επιδιώξει να τονώσει αυ-
τές τις έρευνες προσανατολίζοντας θεμα-
τικά και παρέχοντας ενίσχυση και κίνη-
τρα στους ερευνητές (οργανωμένες πα-
ρουσιάσεις, έκδοση των μελετών τους, 
ενθάρρυνση και υποστήριξη μεταπτυχι-
ακού επιπέδου ερευνητικών προγραμ-
μάτων). Ακόμα θα λειτουργήσει ως αφε-
τηριακός τόπος αρχικής συγκέντρωσης 

κι ανάπτυξης, ως εκκολαπτήριο δηλαδή, 
όσων χαρακτηριστικών κι αποκλειστικών 
θεμάτων και δημιουργημάτων της πόλης 
δεν έχουν μέχρι σήμερα ανάλογα προ-
βληθεί. Με τελικό προορισμό τους την 
αυτόνομη και σε ιδιαίτερους χώρους ανά-
πτυξή τους, οπότε στο Μουσείο πόλης 
θα υπάρχει μια συνοπτική τους παρουσί-
αση. ε) Θα είναι μια διαρκής παιδευτική 
και πολιτιστική προσφορά στους δημό-
τες, στους νέους, στους σπουδαστές. στ) 
Θα είναι μια ζωτική προσθήκη στα αξιο-
θέατα της πόλης ενισχύοντας σημαντικά 
την υποδομή που έχουμε ανάγκη για τις 
όποιες τουριστικές βλέψεις και προσδο-
κίες μας. ζ) Να εξομολογηθώ και μια κρυ-
φή κι’ αβέβαιη ελπίδα: αυτό το Μουσείο 
που τεκμηριωμένα θα προβάλει τα γεγο-
νότα ακμής και δημιουργίας κι’ εκείνα της 
οπισθοχώρησης και της στασιμότητας, 
τις δόξες της πόλης αλλά και τις ντροπές 
της, θα παρέχει μια εξ ίσου- και με τα δυο 
σκέλη αυτών των ζευγαριών- γόνιμη γνώ-
ση στους εκάστοτε νέους της πόλης. Κι’ 
ίσως ένα κίνητρο να αναλάβουν τον ιστο-
ρικό ρόλο με τον οποίο τους φορτώνει η 
αδράνεια της δικής μας γενιάς: να αναζη-
τήσουν και να δραστηριοποιηθούν για το 
σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό πρό-
σωπο της πόλης αφού, μετά την αποβι-
ομηχάνιση, εμείς αρκεστήκαμε στο διό-
λου επίζηλο τίτλο της κρατικοδίαιτης πό-
λης στην οποία οι πολυάνθρωποι εργασι-
ακοί χώροι είναι αποκλειστικά λειτουργί-
ες και υπηρεσίες του Δημοσίου ( το Πανε-
πιστήμιο, τα Νοσοκομεία, ο Δήμος, η Πε-
ριφέρεια)…

* Ο κ. Ορέστης Σκαλτσάς είναι Νομικός και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται-
ρείας Αχαΐκών Σπουδών.
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Περίληψη
Στην ανακοίνωση αυτή θα αναφερθού-
με σε θέματα συγκρότησης και λειτουρ-
γίας ενός Μουσείου του Νεότερου Πο-
λιτισμού, αξιοποιώντας τις δυνατότη-
τες που παρέχονται από το διαχειριστι-
κό υπόδειγμα της Σύμβασης για τη Δια-
φύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς (UNESCO, 2003). Επομένως, θα 
εξετάσουμε α) τη νέα προσέγγιση στην 
πολιτιστική κληρονομιά που προτείνε-
ται από τη Σύμβαση αυτή, β) το καθε-
στώς ίδρυσης και λειτουργίας Μουσεί-
ων στην Ελλάδα και γ) τη διαδικασία της 
Αναγνώρισης (Πιστοποίησης) των Μου-
σείων που έχει εγκαινιάσει το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού.

Εισαγωγή
Η ευκαιρία που παρέχει η Εταιρεία Αχα-
ϊκών Σπουδών να συζητήσουμε τις δυ-
νατότητες ίδρυσης και λειτουργίας ενός 
Μουσείου του Νεότερου Πολιτισμού 
στην Πάτρα είναι πολύτιμη. Η Πάτρα εί-

ναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στη 
χώρα και έχει συμβάλει καθοριστικά 
στην πολιτική, οικονομική και κοινωνι-
κή ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Αν 
και τόσο σπουδαίο αστικό κέντρο, δεν 
διαθέτει τον αριθμό και την ποικιλία 
των μουσειακών υποδομών που θα επέ-
τρεπαν στους κατοίκους της, αλλά και 
στους επισκέπτες, να αντιληφθούν τη 
σημασία της στην πορεία του νέου ελλη-
νικού κράτους. Για μεν τους επισκέπτες 
η έλλειψη αυτή αποκαθίσταται -εν μέρει 
μόνο- με τη λειτουργία του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου, για τους κατοίκους της 
όμως πιστεύω ότι η έλλειψη αυτή έχει 
μια πιο σοβαρή συνέπεια, καθώς δεν 
υπάρχει εκείνος ο χώρος όπου θα μπο-
ρούσαν να σταθούν αναστοχαστικά ως 
προς το πρόσφατο παρελθόν τους και 
να σκεφτούν τι θα μπορούσε να είναι το 
μέλλον τους. Διότι αυτή είναι μια από τις 
πιο σημαντικές λειτουργίες που επιτε-
λούν τα Μουσεία: μας δίνουν τη δυνα-
τότητα να προσεγγίσουμε το παρελθόν 
μιας κοινότητας ανθρώπων, να αναλογι-
σθούμε τις ιστορικές της διαδρομές και, 
επομένως, να συζητήσουμε για το μέλ-
λον της. Ο τρόπος που το κάνουν αυτό 
περνάει μέσα από τη συγκρότηση, τεκ-
μηρίωση και ερμηνεία των συλλογών 
τους. Οι συλλογές αποτελούνται συ-
νήθως από υλικά τεκμήρια (αντικείμε-
να και αρχεία), αλλά τελευταία κερδίζει 
συνεχώς έδαφος η αξιοποίηση οπτικοα-
κουστικών τεκμηρίων (όπως αυτά συλ-

Σταυρούλα –Βίλλυ Κ. Φωτοπούλου*

Η «ήπια δύναμη» της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τα 
Μουσεία του Νεότερου Πολιτισμού
Ομιλία στην «Ημερίδα για το Μουσείο της Πόλης» στο Επιμελητήριο Αχαΐας • 12-5-2018
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λέγονται από ποικίλες πηγές) και, ιδί-
ως, η προσέγγιση της προφορικής ιστο-
ρίας. Παράλληλα, η ανθρωπολογική 
προσέγγιση στον πολιτισμό έχει φέρει 
νέες πρακτικές στη διαχείριση των μου-
σειακών συλλογών, αλλά και συνολικά 
στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. Η τελευταία εξέλιξη στο πεδίο 
αυτό έχει προέλθει από τη θέση σε ισχύ 
(2005) της Σύμβασης για Διαφύλαξη 
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(UNESCO, 2003) και γι’ αυτήν θα μιλή-
σουμε εκτενέστερα, καθώς προσφέρει 
επίσης πολλές ευκαιρίες για την ανανέ-
ωση των μουσειολογικών προσεγγίσε-
ων.

Η ανάδυση της έννοιας 
της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς
Η Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 
2003) εισήγαγε σημαντικές καινοτομί-
ες στο πεδίο της διαχείρισης της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, ιδίως σε ό,τι αφο-
ρά στη συμμετοχική προσέγγιση που 
προωθεί. Βασίζεται στις προηγούμενες 
Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υιοθετή-
σει ο Διεθνής Οργανισμός στον τομέα 
του πολιτισμού, αλλά προχωράει πολ-
λά βήματα περαιτέρω1. Μετά από πο-
λυετή επεξεργασία2, προτάθηκε η υιο-
θέτησή της από τον τότε Γενικό Διευθυ-
ντή UNESCO, K. Matsuura, σε μια στιγ-
μή κατά την οποία τα κράτη –μέλη του 
Οργανισμού αναγνώρισαν με τον πλέον 
εμφατικό τρόπο την ανάγκη να προστα-

τεύσουν και να αναδείξουν την αξία όχι 
μόνον των (θεωρούμενων ως) εξεχου-
σών δημιουργιών της αρχιτεκτονικής 
και της τέχνης, αλλά όλων των εκφρά-
σεων της ανθρώπινης δημιουργικότη-
τας, είτε αυτές αποτυπώνονται σε μνη-
μειακά έργα είτε επιτελούνται σε κά-
ποιες στιγμές που επιλέγουν οι κοινωνι-
κές ομάδες και λειτουργούν ως ανανέω-
ση των δεσμών τους, χωρίς απαραίτητα 
να αφήνουν υλικό ίχνος.
Η ανανεωμένη ματιά στην πολιτιστική 
κληρονομιά, όπως αναπτύσσεται στη 
Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (στο εξής: 
Σύμβαση 2003), βοήθησε ώστε μόλις 2 
χρόνια αργότερα, το 2005, να υιοθετη-
θεί η Σύμβαση για την Προστασία και 
Προώθηση της Ποικιλομορφίας των 
Πολιτιστικών Εκφράσεων. Με την τε-
λευταία αυτή Σύμβαση, η UNESCO ολο-
κληρώνει ένα πλέγμα θεσμικών μέτρων 
τα οποία προστατεύουν, διαφυλάσσουν, 
και αναδεικνύουν την πολιτιστική κλη-
ρονομιά σε όλο το φάσμα των εκφάν-
σεών της, αλλά ταυτοχρόνως ανοίγουν 
το παράθυρο στη σύγχρονη καλλιτεχνι-
κή δημιουργία, είτε αυτή βασίζεται σε 
μορφές και τεχνικές του παρελθόντος 
είτε ανοίγει νέους δρόμους, με νέα υλι-
κά και νέες εκφράσεις. Η έννοια του πο-
λιτισμού που προωθεί πλέον ο Διεθνής 
Οργανισμός είναι η πιο περιεκτική και 
ολιστική από την εποχή της δημιουργί-
ας του. 
Η στροφή αυτή στις πολιτικές της 
UNESCO είχε προετοιμαστεί πολλά χρό-
νια ενωρίτερα. Από την εποχή που ο Κα-

1 Πριν το 2003, η UNESCO είχε θεσμοθετήσει τη Σύμβαση 
για την Προστασία των Μνημείων σε περίπτωση Ένοπλης 
Σύρραξης (Χάγη, 1954), τη Σύμβαση για την προστασία των 
αρχαιοτήτων από την παράνομη διακίνηση (1970), τη Σύμ-
βαση για την Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονο-
μιά (1972) και τη Σύμβαση για την προστασία της Ενάλιας 
Κληρονομιάς (2001).
2 Βλ. Σχετικά: Noriko Aikawa (2009). “From the 

Proclamation of Masterpieces to the Convention for the 
Safeguarding of Intangible Heritage”, στο L. Smith & N. 
Akagawa (επιμ.), Intangible Heritage. σ. 13– 44 Routledge, 
2009, καθώς και το ειδικό τεύχος 56 του περιοδικού Museum 
International, ιδίως τα άρθρα των Matsuura, Koϊchiro, 
Preface (σ. 2-4) και Kurin, Richard, “Safeguarding intangible 
cultural heritage in the 2003 UNESCO Convention: a critical 
appraisal”, Museum International, τ. 56, 2004, σ. 66-77.
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τάλογος των Μνημείων της Παγκόσμι-
ας Κληρονομιάς (Σύμβαση για την Πα-
γκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρο-
νομιά, UNESCO 1972) άρχισε να αποκτά 
παγκόσμια αίγλη και κύρος, περίπου στο 
μέσον της δεκαετίας του 1980, πύκνω-
ναν οι φωνές αυτών που ασκούσαν κρι-
τική στα κριτήρια με τα οποία εντάσσο-
νταν μνημεία σε αυτόν3. Η κύρια αιτία 
της δυσφορίας ήταν ότι τα κριτήρια ευ-
νοούσαν την ανάδειξη μνημείων κυρίως 
από το δυτικό κόσμο4. Ακόμη και σήμε-
ρα, είναι εμφανής η άνιση κατανομή των 
εγγεγραμμένων μνημείων, όπου κυριαρ-
χούν τα μνημεία των δυτικοευρωπαϊκών 
χωρών. Επιπροσθέτως, η κριτική εστια-
ζόταν και στο γεγονός ότι ο Κατάλογος 
αυτός αγνοεί την κοινωνική λειτουργία 
των μνημείων. Οι αντιλήψεις και οι από-
ψεις των ανθρώπων που ζουν σήμερα 
δίπλα στα μνημεία του Καταλόγου της 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, οι ερμηνείες 
τους και οι στάσεις τους σχετικά με αυτά 
δεν βρίσκουν χώρο να εκφραστούν μέσα 
από αυτό το σύστημα ανάδειξης της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς.
Η πρώτη προσπάθεια της UNESCO να 
ανταποκριθεί στις δικαιολογημένες αυ-
τές ενστάσεις για τη συγκρότηση του 
Καταλόγου ήρθε με τη θεσμοθέτηση 
μιας νέας κατηγορίας μνημείων το 1992, 
της κατηγορίας των Πολιτιστικών Τοπί-
ων. Με τα Πολιτιστικά Τοπία καλύφθη-
κε ένα κενό που αφορούσε κυρίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και στο 
δυτικό κόσμο. Η αναγνώριση και η με-
λέτη των πολιτιστικών τοπίων αναδει-

κνύει τη μακρά αλληλεπίδραση ανθρώ-
που και φύσης, τη σταδιακή διαμόρφω-
ση και ερμηνεία του τόπου από τις πολι-
τισμικές πρακτικές των κατοίκων του5. 
Το πολιτιστικό τοπίο δεν είναι μια και-
νούρια σύλληψη, δηλαδή δεν διαπλά-
σθηκε από τη Σύμβαση (όπως έγινε με 
τον όρο «άυλη πολιτιστική κληρονο-
μιά»), και είναι μια πολύ πιο πρόσφορη 
έννοια για την ανάδειξη των κοινωνι-
κών πρακτικών και του πολιτισμικού νο-
ήματος στα υλικά αποτυπώματα της αν-
θρώπινης δραστηριότητας6. Εν τούτοις, 
η τόσο γόνιμη έννοια του πολιτιστικού 
τοπίου δεν μπορούσε να καλύψει πολιτι-
σμικές πρακτικές όπως οι μουσικές και 
χορευτικές παραδόσεις, οι ποικίλες κοι-
νωνικές επιτελέσεις και γενικότερα οι 
προφορικές παραδόσεις.
Το 2003, η Γενική Διάσκεψη της UNESCO 
υιοθέτησε τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη 
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς7. 
Στο δεύτερο άρθρο της διαβάζουμε τον 
ορισμό που δίνει, καθώς και τα πεδία στα 
οποία αυτή εκδηλώνεται:
2. 1. Ως «άυλη πολιτιστική κληρονομιά» 
εννοούμε τις πρακτικές, αναπαραστά-
σεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές 
- καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, 
χειροτεχνήματα και τους πολιτιστικούς 
χώρους που συνδέονται με αυτές - και 
τις οποίες οι κοινότητες, οι ομάδες ή/και 
κατά περίπτωση, τα άτομα αναγνωρί-
ζουν ότι αποτελούν μέρος της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς τους. 
Αυτή η άυλη πολιτιστική κληρονομιά, 
που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, 

3 Για μια ευσύνοπτη επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης των 
θεωρητικών προσεγγίσεων οι οποίες καθόρισαν την πολιτική 
της UNESCO σε ό,τι αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά και 
στα κριτήρια της ανάδειξης των μνημείων με «εξέχουσα οικου-
μενική αξία» βλ. Jukka Jokilehto (2009) “Definition of Cultural 
Heritage”, κείμενο εργασίας για το ICCROM. Διαθέσιμο (ανα-
θεωρημένη έκδοση) από CIFICOMOS.
4 Βλ. ενδεικτικά: Lynn Meskell (2002). “The intersections 
of identity and politics in archaeology”, στο Annual 

Review of Anthropology, τ. 31, σσ. 279–301. Henry Cleere 
(2001). “The uneasy bedfellows: Universality and cultural 
heritage” στο Robert Layton, Peter G. Stone and Julian 
Thomas, (επιμ.), Destruction and conservation of cultural 
property, Routledge, σσ. 22–29.
5 Βλ. ενδεικτικά: Κωνσταντίνος Μωραΐτης (2015). Η Τέχνη 
του Τοπίου: Πολιτιστική επισκόπηση των νεωτερικών τοπι-
ακών θεωρήσεων και διαμορφώσεων. Σύνδεσμος Ελληνι-
κών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
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αναδημιουργείται συνεχώς από τις κοι-
νότητες και τις ομάδες σε συνάρτηση με 
το περιβάλλον τους, την αλληλεπίδρα-
σή τους με τη φύση και την ιστορία τους, 
και τους παρέχει μία αίσθηση ταυτότη-
τας και συνέχειας, συμβάλλοντας έτσι 
στην προώθηση του σεβασμού της πολι-
τιστικής ποικιλομορφίας και της ανθρώ-
πινης δημιουργικότητας. 
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβα-
σης, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά που ανταποκρί-
νεται στα ήδη υφιστάμενα διεθνή κείμε-
να για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως και 
στην απαίτηση για αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ κοινοτήτων, ομάδων και ατό-
μων, και για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
2. 2. Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά 
εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, στα ακό-
λουθα πεδία: 
α’. Στις προφορικές παραδόσεις και εκ-
φράσεις
β’. Στις επιτελεστικές τέχνες (χορός, 
τραγούδι, μουσική)
γ’. Στις κοινωνικές πρακτικές, στις τε-
λετουργίες και στις εορταστικές εκδη-
λώσεις
δ’. Στις γνώσεις και πρακτικές που αφο-
ρούν τη φύση και το σύμπαν
ε’. Στην τεχνογνωσία που συνδέεται με 
την παραδοσιακή χειροτεχνία 8
Τόσο στον ορισμό, όσο και στα πεδία στα 
οποία εκδηλώνεται η άυλη κληρονομιά, 
αναγνωρίζεται χωρίς δυσκολία η «ύλη 

της λαογραφίας», όπως την προσδιόρι-
ζαν οι παλιοί λαογράφοι, δηλαδή ο λαϊ-
κός πολιτισμός. Η χρήση ενός καινοφα-
νούς όρου για να περιγραφεί ένα πολύ 
γνωστό και καθιερωμένο πεδίο έρευ-
νας και μελέτης9 (τόσο από τους λαο-
γράφους, όσο και από τους ανθρωπολό-
γους και εθνολόγους) αποσκοπούσε στο 
να τονίσει τη διαφορετική οπτική που ει-
σήγαγε στη διαχείριση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Ήδη από την πρώτη περί-
οδο του άρθρου 2 της Σύμβασης, με το 
οποίο ορίζεται η έννοια της άυλης πολι-
τιστικής κληρονομιάς, η έμφαση βρίσκε-
ται στις κοινότητες των ανθρώπων που 
επιτελούν ή ασκούν τις εκφράσεις αυ-
τής κληρονομιάς. Ο σκοπός των συντα-
κτών της Σύμβασης δεν ήταν να δημι-
ουργήσουν μια παγκόσμια εγκυκλοπαί-
δεια πολιτισμικών εκφράσεων, γραμμέ-
νη από ερευνητές. Υπάρχουν πολλές τέ-
τοιες καταγραφές από τους επιστήμονες 
που δραστηριοποιούνται στις ανθρωπι-
στικές εν γένει επιστήμες. Ο σκοπός εί-
ναι η ενδυνάμωση των ανθρώπων που 
ασκούν αυτές τις πολιτισμικές εκφρά-
σεις, έτσι ώστε να συνεχίσουν να τις επι-
τελούν (με τις αλλαγές που επιφέρουν οι 
διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές, 
πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της 
ζωής τους), στο βαθμό που γύρω από αυ-
τές συγκροτείται η κοινότητά τους και 
μοιράζονται ένα αίσθημα κοινής πολιτι-
σμικής ταυτότητας.

6 Ενδεικτικά, για την υιοθέτηση της έννοιας του Πολιτιστι-
κού Τοπίου από τη Σύμβαση για την Παγκόσμια Πολιτιστι-
κή και Φυσική Κληρονομιά (UNESCO, 1972) και την εφαρ-
μογή της στην πρακτική της συγκρότησης του Καταλό-
γου, βλ. Mechtild Rössler (2008). “Applying Authenticity 
to Cultural Landscapes”, στο APT Bulletin, τ. 39, No. 2/3, 
σ. 47-52.
7 Το κείμενο της Σύμβασης στις τρεις από τις έξι επίσημες 
γλώσσες της UNESCO βρίσκεται στο https://ich.unesco.
org/en/convention
8 Η Σύμβαση κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Νόμο 3521/2006 
(ΦΕΚ 275/Α’/22.12.2006). Πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια 
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς εισάγεται στην ελληνική 

έννομη τάξη με τον Νόμο 3028/2002, «Για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 
153/Α’/28-6-2002), στο άρθρο 2.
9 Περισσότερα για τον όρο βλ. ενδεικτικά: Noriko Aikawa 
(2004). “An Historical Overview of the Preparation of the 
UNESCO International Convention for the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage”. Museum International 
τ. 56 σ. 137– 149. Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2004). 
“Intangible heritage as metacultural production”, Museum 
International, τ. 56, σ.52-65, 2004. Σταυρούλα –Βίλλυ Φωτο-
πούλου (2016). «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά», στο Όψεις 
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Χίο, έκδ. Πολιτιστι-
κού Ιδρύματος Τράπεζας Πειραιώς.
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Τα Μέτρα Διαφύλαξης 
των Στοιχείων της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και τα Εθνικά Ευρετήρια.
Διαφύλαξη ή/και Προστασία
Η Σύμβαση επιφέρει μια τομή στις πολι-
τικές για την πολιτιστική κληρονομιά. Ει-
σάγει τον όρο Διαφύλαξη (Safeguarding, 
Sauvegarde), ο οποίος δεν ταυτίζεται με 
τον όρο Προστασία10. Υπάρχει μια πολύ 
διακριτή ένταση μεταξύ των όρων. Η 
προστασία είναι μια αμυντική πολιτική, 
η οποία αποσκοπεί στο να κρατήσει μα-
κριά από τα υλικά κατάλοιπα του παρελ-
θόντος κάθε δράση που θα τα αλλοιώ-
σει, είτε αυτή προέρχεται από τις φυσικές 
συνθήκες (φθορές που προκαλούν τα και-
ρικά φαινόμενα κλπ) είτε αυτή προέρχε-
ται από τους ανθρώπους (χρήσεις που τα 
καταστρέφουν). Η διαφύλαξη, από την 
άλλη πλευρά, είναι μια ενεργητική πολι-
τική, δηλώνει τη συνειδητή εμπλοκή των 
ανθρώπων σε δραστηριότητες που απο-
σκοπούν στη συνέχιση πολιτισμικών πρα-
κτικών. Η προστασία κρατά σε απόσταση 
τους ανθρώπους από τα υλικά κατάλοι-
πα της κληρονομιάς, η διαφύλαξη τους 
εμπλέκει στη διατήρηση εκφράσεων της 
κληρονομιάς. 
Η διαφύλαξη έχει ως βασικό στόχο τη δι-
ασφάλιση της συνέχειας ενός στοιχεί-
ου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, 
όπως αυτό μεταλλάσσεται μέσα στο χρό-
νο. Δεν φοβόμαστε την αλλαγή, όταν μι-
λάμε για την παράδοση. Την αποδεχόμα-
στε, γιατί αν κάτι δεν μπορεί να προσαρ-
μοστεί στο σήμερα, δεν υπάρχει λόγος να 
διατηρηθεί ως κοινωνική πρακτική.
Ως μέτρα διαφύλαξης θεωρούνται: α) ο 
προσδιορισμός, η τεκμηρίωση, η έρευνα 
και η ανάδειξη ενός στοιχείου ή μιας έκ-

φρασης της άυλης πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, β) η ενίσχυση των διαδικασιών και 
συνθηκών μετάδοσής της μέσω της τυ-
πικής, της μη-τυπικής, αλλά και της άτυ-
πης εκπαίδευσης, γ) η ευαισθητοποίηση 
του ευρύτερου δυνατού τμήματος της κοι-
νωνίας για την αξία της άυλης πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, καθώς και δ) η αναζω-
ογόνηση εκφράσεων και στοιχείων της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα μέ-
τρα διαφύλαξης καλούνται να αντιμετω-
πίσουν απειλές και κινδύνους που διατρέ-
χουν συγκεκριμένα στοιχεία και εκφρά-
σεις άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι 
απειλές σχετίζονται με άμεσα, τρέχοντα 
προβλήματα και δυσχέρειες στην επιτέ-
λεση, στην αναδημιουργία και στη μετά-
δοση από γενιά σε γενιά συγκεκριμένων 
μορφών άυλης πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, ενώ οι κίνδυνοι αφορούν τάσεις που 
στο μέλλον μπορεί να αποτελέσουν σο-
βαρά προβλήματα. 
Είναι σαφές ότι προκειμένου να σχεδια-
σθεί και να εκτελεσθεί ένα σχέδιο διαφύ-
λαξης μιας έκφρασης της Άυλης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς απαιτούνται συνέρ-
γειες που φέρνουν κοντά τους ανθρώ-
πους που την ασκούν με πολλούς και δι-
αφορετικούς τομείς της κρατικής διοί-
κησης, θεσμούς της κοινωνίας των πολι-
τών, αλλά και της οικονομίας. Η διαφύλα-
ξη μιας παραδοσιακής τεχνογνωσίας, της 
ξυλοναυπηγικής λ.χ., δεν μπορεί παρά να 
αφορά κατά μείζονα λόγο στην πολιτική 
για την αλιεία, για τις θαλάσσιες μεταφο-
ρές και για τον τουρισμό. Ωστόσο, θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικής πο-
λιτικής, πολιτικής για την επαγγελματική 
εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντικά για τη 
συνέχισή της. 
Η πολιτική για τον πολιτισμό περιορίζε-
ται μεν σε ό,τι σχετίζεται με την ανάδει-

10 Εν τούτοις, ο ελληνικός κυρωτικός Νόμος 3521/2006 με-
ταφράζει τον όρο του αυθεντικού κειμένου στον τίτλο ως 

«προστασία». Στα άρθρα της Σύμβασης, ωστόσο, χρησιμο-
ποιείται ο όρος «διαφύλαξη».
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ξη της μεγάλης πολιτισμικής αξίας αυτής 
της τέχνης, αλλά αυτή η διάσταση είναι 
συχνά το εφαλτήριο από όπου όλοι αυ-
τοί οι διαφορετικοί δρώντες κινητοποι-
ούνται για την ανάληψη συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών και για την επεξεργα-
σία κατάλληλων ρυθμίσεων. Η ανάδειξη 
της πολιτισμικής αξίας των παραδοσια-
κών τεχνών και γνώσεων είναι το πρώτο 
και καθοριστικό βήμα, αλλά η δημιουρ-
γία ενός κατάλληλου πλέγματος μέτρων 
για τη διαφύλαξή τους είναι διατομεακή 
υπόθεση. 
Επίσης, τα μέτρα διαφύλαξης, στο βαθμό 
που αφορούν διαφορετικά μεταξύ τους 
στοιχεία της κληρονομιάς, δεν είναι ομοι-
όμορφα. Πρέπει να είναι κατάλληλα δι-
αρθρωμένα ώστε να απαντούν στις ανά-
γκες του κάθε στοιχείου της κληρονομιάς 
ξεχωριστά: δεν μπορεί να είναι το ίδιο ένα 
σχέδιο διαφύλαξης για μια συγκεκριμέ-
νη μουσική ή χορευτική παράδοση με ένα 
σχέδιο διαφύλαξης που αποσκοπεί στη 
συνέχιση μιας παραδοσιακής τεχνογνω-
σίας.
Πρέπει να επισημάνουμε, ωστόσο, ότι για 
τα υλικά προϊόντα των άυλων τεχνογνω-
σιών (πχ τα παραδοσιακά σκάφη), για τα 
υλικά εργαλεία με τα οποία ασκούνται οι 
άυλες τεχνογνωσίες ή παραδόσεις εν γέ-
νει (πχ οι ξυλότυποι-σφραγίδες της τυπο-
βαφικής, τα μουσικά όργανα κλπ), καθώς 
και για τα υλικά μέσα στα οποία αποτυπώ-
νονται μορφές και στιγμές άυλων στοι-
χείων της κληρονομιάς (πχ οι παρτιτού-
ρες, ή κείμενα σημειογραφικής αποτύπω-
σης της βυζαντινής μουσικής, ηχογραφή-
σεις σε διάφορά μέσα κλπ), καθώς και για 
τους χώρους όπου επιτελούνται στοιχεία 
της άυλης κληρονομιάς απαιτείται να λη-
φθούν μέτρα προστασίας και συντήρη-
σης, τα οποία είναι με τη σειρά τους ανα-
πόσπαστα τμήματα ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου διαφύλαξης της άυλης πολιτιστι-
κής κληρονομιάς.

Τα ευρετήρια της 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τα εργαλεία διαφύλαξης της άυλης πολι-
τιστικής κληρονομιάς που χρησιμοποιού-
με συχνότερα είναι τα εξής:
1. O διαρκής και συστηματικός εμπλου-
τισμός και επικαιροποίηση των Εθνικών 
Ευρετηρίων Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς, με τη μεγαλύτερη δυνατή ενερ-
γό συμμετοχή της κοινότητας των ανθρώ-
πων που ασκούν το εκάστοτε στοιχείο 
της κληρονομιάς που εγγράφεται στο Ευ-
ρετήριο, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1 
της Σύμβασης. Το Εθνικό Ευρετήριο απο-
τυπώνει και τεκμηριώνει όχι μόνο στοι-
χεία και εκφράσεις της άυλης πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, αλλά και τις κοινωνικές 
συνθήκες μέσα στις οποίες αυτά αναδημι-
ουργούνται. Μόνο με το σαφή προσδιορι-
σμό των παραπάνω κοινωνικών παραμέ-
τρων, δύνανται οι φορείς της τοπικής κοι-
νωνίας και η διοίκηση να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν ώριμες πολιτικές διαφύ-
λαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. 
Τα Ευρετήρια της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς είναι δυναμικά εργαλεία 
για τους ανθρώπους που ασκούν στοι-
χεία της. Γράφονται από τους ίδιους και 
εμπεριέχουν το δικό τους λόγο και τις δι-
κές τους αντιλήψεις για ό,τι αυτοί θεω-
ρούν ότι είναι στοιχείο της κληρονομιάς 
τους. Δίνουν τις δικές τους προοπτικές 
για το μέλλον του και, φυσικά, το μέλλον 
της κοινότητάς τους (σχέδια διαφύλαξης). 
Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, το Εθνικό Ευρετήριο της Ελλά-
δας, το οποίο άρχισε να συγκροτείται το 
2013, περιλαμβάνει 37 στοιχεία, τα οποία 
μπορεί να δει κανείς αναλυτικά στον ιστό-
τοπο http://ayla.culture.gr. 
Υπάρχουν πολλά περισσότερα Δελτία 
Στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς για εγγραφή στο Εθνικό Ευρε-
τήριο, τα οποία επεξεργάζονται οι κοινό-
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τητες των φορέων της Άυλης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το 
επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυν-
σης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και τα οποία βρίσκονται σε ποικίλα στάδια 
ωριμότητας. Καθώς αυξάνεται και στην 
Ελλάδα η συνειδητοποίηση για την αξία 
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
πυκνώνουν και οι σχέσεις μας με τις κοι-
νότητες των φορέων της Άυλης Κληρονο-
μιάς. Η ενεργοποίησή τους για την εγγρα-
φή των στοιχείων τους στο Εθνικό Ευρε-
τήριο έχει ενταθεί και έχει οδηγήσει στην 
ανάγκη να υπάρξει ένας τυποποιημένος 
και σταθερός μηχανισμός για την υποδο-
χή των προτάσεών τους και την επεξερ-
γασία τους. Έτσι, το 2018 άρχισε να εφαρ-
μόζεται μια νέα διαδικασία για την αμ-
φίδρομη επικοινωνία μεταξύ των φορέ-
ων των στοιχείων της Άυλης Κληρονο-
μιάς και της διοίκησης, αλλά και μεταξύ 
των διαφορετικών κοινοτήτων φορέων οι 
οποίες επιτελούν ή ασκούν το ίδιο (ή πα-
ρόμοιο) στοιχείο της Κληρονομιάς11. Η δι-
αδικασία αυτή αντλεί από πρακτικές δη-
μόσιας διαβούλευσης και βοηθάει ώστε 
η συγκρότηση του Εθνικού Ευρετηρίου 
να γίνεται με την απαιτούμενη δημοσιό-
τητα, προκειμένου να καλύπτονται όλες 
οι πλευρές και όψεις ενός στοιχείου της 
Κληρονομιάς, αλλά και όλοι όσοι ασκούν 
αυτό το στοιχείο να έχουν λόγο για την 
εγγραφή του, ακόμη κι αν βρίσκονται σε 
απομακρυσμένα μεταξύ τους σημεία.
2. Η ενίσχυση της γνώσης σχετικά με την 
άυλη πολιτιστική κληρονομιά και των επί 
μέρους τεχνικών δεξιοτήτων αναφορικά 
με στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κλη-

ρονομιάς είναι το κύριο μέτρο δημιουρ-
γικής και δυναμικής διαφύλαξης της άυ-
λης πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το σκο-
πό αυτό είναι απαραίτητο να κινητοποιού-
νται οι δυνατότητες που δίνονται σε όλο 
το φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης, από 
προγράμματα που απευθύνονται σε μα-
θητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου12, 
μέχρι την εισαγωγή μαθημάτων σε συνα-
φή Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων, αλλά και την τεχνική 
-επαγγελματική εκπαίδευση. Η απαξίω-
ση της τεχνικής –επαγγελματικής εκπαί-
δευσης στην Ελλάδα είναι ένας από τους 
λόγους για τους οποίους τεχνογνωσί-
ες που συνδέονται με ιδιαίτερης σημασί-
ας πολιτισμικές πρακτικές παρουσιάζουν 
μια φθίνουσα πορεία κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες. 
Εκτός από την τυπική εκπαίδευση, η μη 
τυπική εκπαίδευση είναι συχνά πιο καθο-
ριστική για την μετάδοση στοιχείων της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως μη 
τυπική εκπαίδευση εννοούμε μια οργα-
νωμένη και συγκροτημένη εκπαιδευτι-
κή διαδικασία η οποία εξελίσσεται σε ένα 
περιβάλλον που δεν είναι απαραίτητα θε-
σμικά κατοχυρωμένο ως εκπαιδευτικό. 
Υπάρχουν μορφές μη τυπικής εκπαίδευ-
σης, όπως η μαθητεία κοντά σε μάστορες 
μιας τέχνης, η συμμετοχή σε σεμινάρια 
και εκπαιδευτικά προγράμματα που διορ-
γανώνουν φορείς της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, της κοινωνίας των πολιτών και πο-
λιτιστικοί θεσμοί όπως Μουσεία, Ωδεία 
κλπ, οι οποίες είναι εξίσου κρίσιμες. 
Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμούμε τις άτυ-
πες μορφές απόκτησης γνώσεων και υιο-

11 Περισσότερα για τη νέα διαδικασία στο: http://ayla.
culture.gr/purpose/diadikasia_eggrafis/
12 Η εξοικείωση των μαθητών όλων των ηλικιών με τα πο-
λιτιστικά αγαθά του τόπου τους, υλικά και άυλα, ώστε να 
τα αγαπήσουν και να ευαισθητοποιηθούν για τη διαφύλα-
ξη και ανάδειξή τους ως στοιχείων συλλογικής ταυτότητας 
και μνήμης, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διεύθυν-

σης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Έτσι έχει δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
βασίζεται στο εθνογραφικό ντοκιμαντέρ (διαθέσιμο στο 
http://ayla.culture.gr/educational-material/), το οποίο 
έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και βοηθάει στην 
σφαιρική προσέγγιση των μαθητών με την Άυλη Πολιτιστι-
κή Κληρονομιά.
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θέτησης πολιτισμικών πρακτικών, όπως 
αυτές λειτουργούν στο πλαίσιο των οι-
κογενειακών, θρησκευτικών και ευρύτε-
ρα κοινωνικών εκδηλώσεων. Η εισαγω-
γή νεότερων γενιών σε μουσικές και χο-
ρευτικές παραδόσεις, λ.χ., συνήθως συμ-
βαίνει άτυπα, γύρω από ένα οικογενεια-
κό ή φιλικό τραπέζι, σε πανηγύρια και άλ-
λους χώρους διασκέδασης. Όσοι ενδια-
φέρονται περισσότερο, προσφεύγουν σε 
μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως εί-
ναι το Λύκειον των Ελληνίδων, οι ποικίλοι 
χορευτικοί σύλλογοι κ.ά. Πάντως, σε ό,τι 
αφορά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, 
καμιά μορφή τυπικής, μη τυπικής ή άτυ-
πης εκπαίδευσης δεν θεωρείται περισσό-
τερο ή λιγότερο έγκυρη, στο βαθμό που 
επιτυγχάνει το βασικό στόχο, δηλαδή τη 
διαγενεακή μετάδοση των στοιχείων της.
3. H ευαισθητοποίηση του ευρύτερου δυ-
νατού μέρους της κοινωνίας επιτυγχάνε-
ται μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων 
για την εξοικείωση με τον όρο «Άυλη Πο-
λιτιστική Κληρονομιά» και για την ορθή 
χρήση του διαχειριστικού πλαισίου που 
συνιστά η Σύμβαση του 2003. Οι δρά-
σεις ευαισθητοποίησης εστιάζουν επίσης 
στην ανταλλαγή καλών πρακτικών σε πε-
ριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
με έμφαση στο σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση εκπαιδευτικού υλικού, στην αξιο-
ποίηση και των σύγχρονων τεχνολογικών 
εφαρμογών, στην ενεργοποίηση δομών 
τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης για 
την παρουσίαση και προβολή στοιχείων 

και εκφράσεων άυλης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. Όλα αυτά πρέπει να εκτελού-
νται με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετο-
χή των κοινοτήτων των φορέων, αλλά και 
των τοπικών οργανισμών της αυτοδιοίκη-
σης, καθώς και των φορέων πολιτισμικής 
διαχείρισης (μουσεία, αρχεία κλπ). 13

4. Η αναζωογόνηση απειλούμενων στοι-
χείων ή εκφράσεων της άυλης πολιτιστι-
κής κληρονομιάς εναρμονίζεται με τη δι-
αφύλαξη, με βασική προϋπόθεση το προς 
αναζωογόνηση στοιχείο, ή έκφραση, να 
εξακολουθεί να επιτελείται και να μετα-
βιβάζεται στους νεώτερους, έστω και με 
φθίνοντα ρυθμό. Οι παρεμβάσεις διαφύ-
λαξης σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να 
ενδυναμώνουν τους φορείς της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να ενισχύουν 
τον τοπικό κοινωνικό ιστό, και να τονώ-
νουν τις διαδικασίες μετάδοσης στις νεό-
τερες γενιές14. 

Ανάδειξη & Διαφύλαξη 
της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 
σε Διεθνές Επίπεδο
Η Σύμβαση του 2003 προβλέπει μέτρα 
για την ανάδειξη και διαφύλαξη της Άυ-
λης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε διε-
θνές επίπεδο με τη μορφή τριών Κατα-
λόγων (Αντιπροσωπευτικός, Επείγου-
σας Προστασίας και Καλών Πρακτι-
κών), καθώς και ενός Μέσου Διεθνούς 
Βοήθειας. Η ενεργοποίηση των μέτρων 

13 Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την πενταετία 2014-
2019, η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της Σύμβασης 
για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η Διεύθυνση Νεό-
τερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ, έχει διοργα-
νώσει ή έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε περισσότερες 
από 40 ημερίδες σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να κάνει 
γνωστή τη δυνατότητα που προσφέρει η Σύμβαση για την 
προβολή και διαφύλαξη της νεότερης πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. Πολλές από αυτές έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο 
της ΔΙΝΕΠΟΚ, http://ayla.culture.gr.
14 Η περιγραφή των μέτρων της Άυλης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς διαφύλαξης που παρουσιάστηκε εδώ βασίζεται 

αφ’ ενός στα «Βασικά Κείμενα» της Σύμβασης, δηλ. στο 
ίδιο το θεσμικό κείμενο, στις Επιχειρησιακές Οδηγίες και 
στις Δεοντολογικές Αρχές για την εφαρμογή της (διαθέσι-
μα στις 6 επίσημες γλώσσες της UNESCOστο https://ich.
unesco.org/en/convention), αφ’ ετέρου δε σε μελέτες και 
αναλύσεις που παράγει η Γραμματεία και η Διακυβερνητι-
κή Επιτροπή της Σύμβασης, μια εκ των οποίων εστιάζεται 
ειδικώς στη διαδικασία συγκρότησης Ευρετηρίων: UNESCO 
(2014). Inventory-making: accumulative in-depth study of 
periodic reports. Διαθέσιμο: https://ich.unesco.org/en/
focus-on-inventory-making-2014-00876 (τελευταία πρό-
σβαση Ιαν. 2020).
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αυτών είναι αρμοδιότητα του Κράτους-
Μέρους της Σύμβασης, δηλ. το Κράτος 
πρέπει να ζητήσει, εκ μέρους των κοι-
νοτήτων των φορέων που ασκούν το 
εκάστοτε στοιχείο της Άυλης Κληρονο-
μιάς εντός της επικράτειάς του, την εγ-
γραφή αυτού του στοιχείου στους διε-
θνείς καταλόγους, υποβάλλοντας πλή-
ρη φάκελο τεκμηρίωσης της πολιτισμι-
κής πρακτικής. Η υποβολή υποψηφιο-
τήτων προς εγγραφή στους διεθνείς κα-
ταλόγους είναι ίσως η μοναδική στιγ-
μή κατά την εφαρμογή της Σύμβασης 
όπου η πρωτοβουλία ανήκει στο Κρά-
τος-Μέρος, το οποίο ενεργεί μεν εξ ονό-
ματος των κοινοτήτων των φορέων της 
Άυλης Κληρονομιάς, αλλά με βάση επι-
λογές και προτεραιότητες που θέτει το 
ίδιο.
Ο Αντιπροσωπευτικός Κατάλογος των 
Στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς της Ανθρωπότητας είναι το 
μέσο το οποίο χρησιμοποιούν συχνό-
τερα τα Κράτη-Μέρη της Σύμβασης, 
προκειμένου να εγγράψουν σε αυτόν 
εμβληματικά (κατά την επιλογή τους) 
στοιχεία της Άυλης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς που ασκείται εντός της επι-
κράτειάς τους. Η Ελλάδα έχει εγγράψει 
σε αυτόν οκτώ στοιχεία: Μεσογειακή 
Διατροφή (2010, από κοινού με Ισπανία, 
Ιταλία, Μαρόκο, και διεύρυνση της εγ-
γραφής το 2013, με συμμετοχή Κύπρου, 
Πορτογαλίας, Κροατίας), Καλλιέργεια 
της Μαστίχας στη Χίο (2014), Τηνιακή 
Μαρμαροτεχνία (2015), Μωμοέρια, ένα 
έθιμο του Δωδεκαημέρου (2016), Ρε-
μπέτικο (2017), Τέχνη της Ξερολιθιάς 
(2018, από κοινού με Γαλλία, Ελβετία, 
Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο και 
Σλοβενία), Μετακινούμενη Κτηνοτρο-
φία (2019, από κοινού με Ιταλία και Αυ-
στρία) και Βυζαντινή Μουσική/Τέχνη 
της Ψαλτικής (2019, από κοινού με την 
Κύπρο).

Είναι αναγκαίο, ωστόσο, να επισημά-
νουμε ότι εγγραφή ενός στοιχείου της 
Άυλης Κληρονομιάς από ένα Κράτος-
Μέρος της Σύμβασης στον Αντιπροσω-
πευτικό Κατάλογο (ή και στους άλλους 
2 Καταλόγους) δεν υποδηλώνει κανε-
νός είδους κατοχύρωση του στοιχείου 
αυτού ως αποκλειστικότητα του Κρά-
τους-Μέρους που το ενέγραψε. Δηλώ-
νει απλώς ότι αυτό το στοιχείο της Κλη-
ρονομιάς ασκείται από κοινότητες αν-
θρώπων εντός των συνόρων του. Είναι 
πολύ πιθανό ότι ένα παρόμοιο στοιχείο 
ασκείται από κοινότητες ενός ή περισ-
σότερων άλλων Κρατών-Μερών. Στην 
περίπτωση αυτή, εάν οι κοινότητες των 
φορέων σε όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη 
συναινούν, μπορεί η εγγραφή να διευ-
ρυνθεί (όπως έγινε, λχ, με τη Μεσογεια-
κή Διατροφή). Επίσης, μπορεί ένα Κρά-
τος -Μέρος να εγγράψει στοιχείο της 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς έτσι 
όπως ασκείται από κοινότητες που ζουν 
εντός των ορίων της δικής του επικρά-
τειας, ανεξάρτητα από το αν ένα άλλο 
Κράτος -Μέρος έχει ήδη εγγράψει στον 
ίδιο κατάλογο ένα απολύτως συναφές 
στοιχείο, ακόμη και με το ίδιο όνομα (για 
παράδειγμα, το Αριρόνγκ, ένα παραδο-
σιακό τραγούδι των Κορεατών, έχει εγ-
γραφεί και από την Κορέα και από την 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας).
Ο δεύτερος διεθνής κατάλογος είναι αυ-
τός των Στοιχείων της Άυλης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς που Χρειάζονται Επεί-
γουσα Προστασία. Αφορά στοιχεία της 
Άυλης τα οποία βρίσκονται σε ένα ορι-
ακό σημείο και η συνέχιση της επιτέλε-
σής τους από τις επόμενες γενιές δεν εί-
ναι καθόλου σίγουρη. Η εγγραφή στοι-
χείων σε αυτό τον Κατάλογο είναι δυνα-
τή αφ’ όσον στο φάκελο υποψηφιότη-
τας περιέχεται ένα καλά δομημένο Σχέ-
διο Διαφύλαξης, η εκτέλεση του οποί-
ου θα έχει ως συνέπεια την διασφάλιση 
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της βιωσιμότητας της συγκεκριμένης 
πολιτιστικής έκφρασης. 
Ο τρίτος κατάλογος, ο οποίος έχει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, αν και δεν χρησιμο-
ποιείται συχνά από τα Κράτη -Μέρη, εί-
ναι το Μητρώο των Καλών Πρακτικών 
Διαφύλαξης, όπου εγγράφονται πρα-
κτικές και σχέδια διαφύλαξης τα οποία 
έχουν εφαρμοσθεί και μπορεί να απο-
τελέσουν πρότυπα για την ανάδειξη και 
διαφύλαξη άλλων στοιχείων της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομίας. Το 2019, 
για πρώτη φορά η Ελλάδα υπέβαλε φά-
κελο υποψηφιότητας σε αυτόν τον Δι-
εθνή Κατάλογο. Πρόκειται για τον φά-
κελο του «Πολυφωνικού Καραβανιού», 
μιας πρωτοβουλίας νέων με καταγωγή 
από την Ήπειρο για τη διάδοση του Πο-
λυφωνικού Τραγουδιού της Ηπείρου. Ο 
φάκελος βρίσκεται στο στάδιο εξέτα-
σης από το Συμβουλευτικό Όργανο της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής της Σύμ-
βασης και αναμένουμε την κρίση της 
Επιτροπής τον Δεκέμβριο 2020.

Το Μουσείο ως θεσμός 
διαφύλαξης και μετάδοσης 
της γνώσης για την 
Πολιτιστική Κληρονομιά
Τα Μουσεία του Νεότερου Πολιτισμού, 
ανάμεσα στις πολλές λειτουργίες που 
επιτελούν, μπορεί βάσιμα να θεωρη-
θούν και ως Αρχεία Πολιτισμικών Εκ-
φράσεων. Είναι αρχεία πολιτισμικών 
εκφράσεων, καθώς οι συλλογές των 
αντικειμένων που εκθέτουν και φυλάσ-
σουν φέρουν τις τεχνογωσίες της παρα-
γωγής τους και τα Μουσεία τις εξηγούν 

και τις αναδεικνύουν. Εξάλλου, οι δια-
δικασίες συγκρότησης των συλλογών 
τους περιλαμβάνουν τα βασικά βήμα-
τα που περιγράψαμε πιο πάνω για την 
Άυλη Κληρονομιά (καταγραφή, τεκμη-
ρίωση, συντήρηση, έρευνα, ερμηνεία, 
διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευ-
νας) και σχεδόν πάντοτε σε κάποια από 
αυτές τις φάσεις της έρευνας, τα στοι-
χεία της Άυλης Κληρονομιάς που σχε-
τίζονται με τα αντικείμενα των συλλο-
γών επίσης αναδεικνύονται15. Τέλος, τα 
Μουσεία παρέχουν τις καλύτερες δυ-
νατές συνθήκες για την προστασία των 
υλικών συνιστωσών της άυλης κληρο-
νομιάς.
Ωστόσο, η έμφαση στις πρακτικές συ-
ντήρησης των υλικών εκθεμάτων που 
ανήκουν στο υπόδειγμα της προστασί-
ας, δηλ. της αποκοπής των ανθρώπων 
από τα πράγματα, η “από τα πάνω” ερ-
μηνεία των εκθεμάτων, δηλ. η μουσει-
ακή αφήγηση που, τονίζοντας την ορθή 
επιστημονική προσέγγιση στα εκθέ-
ματα, απαλείφει τα ίχνη της βιωμένης 
εμπειρίας από τα πράγματα, αποτελούν 
πρακτικές ερμηνείας και οργάνωσης 
των μουσειακών θεσμών που έχουν δε-
χθεί κριτική16. 
Ειδικώς σε ό,τι αφορά τα Μουσεία του 
Νεότερου Πολιτισμού, οι νέες, πολυ-
φωνικές μουσειολογικές προσεγγί-
σεις έχουν χρησιμοποιήσει εντατικά 
τις αφηγήσεις ζωής και τις προφορι-
κές μαρτυρίες. Τα Μουσεία πολύ συχνά 
πλέον συλλέγουν προφορικές μαρτυρί-
ες (συνήθως αποτυπωμένες σε οπτικο-
ακουστικά μέσα) και είτε τις αξιοποιούν 
ως συμπληρωματικό “υπομνηματισμό” 

15 Marilena Alivizatou (2012). Intangible Heritage and 
the Museum: New Perspectives on Cultural Preservation 
(UCL Institute of Archaeology Critical Cultural Heritage 
Series), Taylor and Francis. Marilena Alivizatou (2008). 
“Contextualising Intangible Cultural Heritage in Heritage 
Studies and Museology”, International Journal of 
Intangible Heritage, τ. 3, σ. 42– 54.

16 Βλ. Ενδεικτικά: Christina Κreps (2003). Liberating 
Culture: Cross-cultural Perspectives on Museums, 
Curation, and Heritage Preservation. London: Routledge. 
Christina Κreps (2009). “Indigenous Curation, Museums, 
and Intangible Heritage”, στο L. Smith & N. Akagawa, 
Intangible Heritage. Abingdon: Routledge, σ. 193– 208.
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σε εκθέματα είτε τις εντάσσουν οργα-
νικά στην μουσειακή αφήγηση είτε τις 
αναδεικνύουν ως αυτοτελές και αδια-
μεσολάβητο έκθεμα17. Η εισαγωγή των 
μεθόδων της προφορικής ιστορίας στα 
Μουσεία ξεκίνησε από την ανάγκη εκ-
δημοκρατισμού της μουσειακής αφήγη-
σης, από την πρόθεση να δοθεί φωνή 
στους “αφανείς” της ιστορίας (γυναί-
κες, μέλη της εργατικής τάξης κ.ά.). Οι 
φορείς των στοιχείων της άυλης κλη-
ρονομιάς ανήκουν ακριβώς σε αυτές 
τις κατηγορίες των “αφανών” της ιστο-
ρίας και οι προφορικές μαρτυρίες εί-
ναι το ιδανικό μέσο για την πληρέστερη 
ανάδειξη των πολιτισμικών πρακτικών 
που ενσωματώνουν τα αντικείμενα των 
μουσειακών συλλογών.
Το Μουσείο πλέον είναι ένα κέντρο δι-
επαφής και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. 
Ο στόχος είναι να αποτελεί ένα σημείο 
αναστοχασμού για το παρελθόν των 
κοινοτήτων των ανθρώπων, τα υλικά 
τεκμήρια των οποίων εκτίθενται εκεί 
και, κυρίως, να είναι ένας χώρος όπου 
οι άνθρωποι να βρίσκουν έμπνευση για 
να σχεδιάσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Η ίδρυση ενός Μουσείου 
και η Αναγνώρισή του 
από το ΥΠΠΟΑ
Η ίδρυση ενός Μουσείου είναι μια ση-
μαντική στιγμή για μια κοινότητα αν-
θρώπων που θέλει να μιλήσει για το πα-
ρελθόν της. Το ελληνικό κράτος ορί-
ζει, στο άρ. 45 του Ν3028/2002 («Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς εν γένει»), 
τι ισχύει για την ίδρυση και την καλή 
λειτουργία των Μουσείων στην Ελλά-

δα. Οι προβλέψεις του Νόμου λαμβά-
νουν υπόψη τη διεθνή εμπειρία, όπως 
αυτή αποτυπώνεται σε Κώδικες και κεί-
μενα Διεθνών Οργανισμών. Ο Κώδικας 
Δεοντολογίας του Διεθνούς Συμβουλί-
ου Μουσείων (ICOM)18 έχει ασκήσει ση-
μαντική επίδραση στις προβλέψεις του 
Νόμου, αλλά και στην πρακτική των 
Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. Ωστόσο, πολύ 
σοφά, ο Ν3028/2002 δεν προβλέπει δι-
αδικασία αδειοδότησης για την ίδρυση 
Μουσείων. Η πολυδιάστατη κοινωνι-
κή συνεισφορά ενός Μουσείου δεν εί-
ναι ούτε εφικτό ούτε σκόπιμο να απο-
τελέσει αντικείμενο αδειοδότησης πριν 
την ίδρυσή του και, κυρίως, πριν τη λει-
τουργία του. Μόνο κατά την λειτουργία 
του, μπορεί να εκτιμηθεί το κατά πόσον 
ένα Μουσείο εκπληρώνει τα κριτήρια 
που έχει θέσει το ICOM και ακολουθεί 
τις καλές πρακτικές που γίνονται απο-
δεκτές από την κοινότητα των επαγ-
γελματιών των Μουσείων. Συνοπτικά, 
θα μπορούσαμε να δώσουμε σε τίτλους 
την αποστολή και τις αρχές λειτουργίας 
των Μουσείων ως εξής:
• Τα Μουσεία διασώζουν, ερμηνεύουν 
και προβάλλουν την φυσική και πολιτι-
στική κληρονομιά. Τα Μουσεία συγκε-
ντρώνουν πρωτογενή στοιχεία για τη 
συγκρότηση και τη διεύρυνση των γνώ-
σεων και συμβάλλουν στην κατανόηση 
και στη διαχείριση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς.
• Τα Μουσεία διαφυλάσσουν τις συλλο-
γές τους προς όφελος της κοινωνίας και 
της ανάπτυξής της.
• Τα Μουσεία συνεργάζονται στενά με 
τις κοινότητες προέλευσης των συλλο-
γών τους, καθώς και με αυτές που εξυ-
πηρετούν.

17 Γκαζή, Α., Νάκου, Ει. (2015). Η προφορική ιστορία στα 
μουσεία και στην εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.
18 Μπορεί κανείς να κατεβάσει τον Κώδικα, μεταφρασμέ-

νο στα Ελληνικά (2009) από τον ιστότοπο του Ελληνικού 
Τμήματος του ICOM: http://network.icom.museum/icom-
greece/
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• Οι πόροι των μουσείων δίνουν τη δυ-
νατότητα και για άλλες υπηρεσίες και 
δημόσια οφέλη.
• Τα Μουσεία λειτουργούν με επαγγελ-
ματικό τρόπο.
Προληπτικά μόνον, και εφ’ όσον χρησι-
μοποιούνται δημόσιοι πόροι (εθνική ή 
κοινοτική χρηματοδότηση), το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού εξετάζει την μουσει-
ολογική μελέτη πριν την εφαρμογή 
της από τον εκάστοτε φορέα (ΥΠΠΟΑ, 
ΟΤΑ, μη κρατικοί φορείς κλπ), με γνω-
μοδότηση του Συμβουλίου Μουσεί-
ων που λαμβάνει τον τύπο Υπουργικής 
Απόφασης. Αλλά η ουσιαστική αξιολό-
γηση ενός μουσειολογικού προγράμμα-
τος αρχίζει από τη στιγμή που το Μου-
σείο ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό. 
Εκεί κρίνεται πραγματικά η επάρκεια 
των ερμηνευτικών μέσων που χρησι-
μοποιεί, όπως και η διαθεσιμότητά του 
να προάγει συνολικά το μορφωτικό και 
εκπαιδευτικό επίπεδο της κοινότητας 
στην οποία αναφέρεται, προσφέροντας 
παράλληλα ψυχαγωγία στους επισκέ-
πτες.
Το μουσειακό τοπίο στην Ελλάδα χαρα-
κτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία. 
Έχουμε μουσειακούς οργανισμούς δια-
φορετικών μεγεθών, διαφορετικών ει-
δών συλλογών και, φυσικά διαφορε-
τικών νομικών μορφών. Το Υπουργείο 
Πολιτισμού έχει την ευθύνη της λει-
τουργίας της συντριπτικής πλειονότη-
τας των μουσείων που στεγάζουν αρ-
χαία και βυζαντινά μνημεία, ενώ μόνο 
δύο κρατικά μουσεία αφορούν τον νε-
ότερο πολιτισμό: το Μουσείο Νεότε-
ρου Πολιτισμού και το Μουσείο Ελληνι-
κών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Φοί-
βος Ανωγειανάκης –Κέντρο Εθνομουσι-
κολογίας (και τα δύο με έδρα την Αθή-
να). Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το Λαο-
γραφικό –Εθνολογικό Μουσείο Μακε-
δονίας –Θράκης, το οποίο τελεί υπό την 

εποπτεία του ΥΠΠΟΑ και λειτουργεί ως 
δημόσια υπηρεσία. Όλα τα άλλα μου-
σεία (πάνω από 150 τον αριθμό) που στε-
γάζουν αντικείμενα των νεότερων χρό-
νων (λαογραφικά, ιστορικά, προβιομη-
χανικής τεχνολογίας κλπ), λειτουργούν 
ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
(όταν την ευθύνη της λειτουργίας τους 
έχει ένα Σωματείο ή Ίδρυμα), ή ανή-
κουν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. Όπως είναι αναμενόμενο σε 
αυτό το τοπίο, οι διαφορές στις μουσει-
ολογικές προσεγγίσεις είναι πολύ με-
γάλες. Κάποια από τα μουσεία του νεό-
τερου πολιτισμού λειτουργούν με υψη-
λές προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τη συ-
γκρότηση, καταγραφή, συντήρηση των 
συλλογών τους, άλλα σε ό,τι αφορά την 
ερμηνευτική τους προσέγγιση, άλλα 
σε ό,τι αφορά την επάρκεια των κτη-
ριακών υποδομών τους, κ.ο.κ. Επίσης, 
εκτός λίγων εξαιρέσεων (που αφορούν 
κυρίως μουσεία που λειτουργούν στο 
πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
καθώς και κάποια από τα μουσεία των 
οποίων την ευθύνη λειτουργίας έχουν 
οι ΟΤΑ), στην πλειονότητα των μουσεί-
ων του νεότερου πολιτισμού δεν απα-
σχολείται μόνιμο προσωπικό, αλλά κυ-
ρίως εθελοντές (συνήθως τα μέλη του 
Σωματείου ή Ιδρύματος στο οποίο ανή-
κει το μουσείο). 

Η διαδικασία της Αναγνώρισης 
των Μουσείων, κατ’ εφαρμογή 
του αρ. 45 του Ν3028/2002 
Το ΥΠΠΟΑ, με τη συνεργασία του Ελλη-
νικού Τμήματος του ICOM, έχει αναλά-
βει την ευθύνη της λειτουργίας ενός συ-
στήματος Αναγνώρισης-Πιστοποίησης 
όλων των μουσείων που λειτουργούν 
στην Ελλάδα. Από το 2011 έχει δημο-
σιεύσει ένα εξειδικευμένο πλαίσιο για 
την εφαρμογή της Αναγνώρισης μου-
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σείων. Η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-9-2011 
Υπουργική Απόφαση « Ίδρυση και ανα-
γνώριση μουσείων κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002» (ΦΕΚ 
2385/τ. Β’/ 26-10-2011) ορίζει τις προϋ-
ποθέσεις και τη διαδικασία Αναγνώρι-
σης των μουσειακών οργανισμών. Το 
2016, μετά από ευρεία διαβούλευση 
με τις κοινότητες των επαγγελματιών 
των μουσείων (μουσειολόγοι, συντη-
ρητές κ.ά.), το ειδικό πλαίσιο που ορί-
ζεται με την σχετική Υπουργική Από-
φαση, παίρνει τη μορφή μιας διαδικα-
σίας στην οποία τα μουσεία, που έχουν 
συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια 
λειτουργίας, προσέρχονται προαιρε-
τικά για να λάβουν το Ειδικό Σήμα του 
Αναγνωρισμένου Μουσείου. 
Το Ειδικό Σήμα, παρότι εκδίδεται από 
μια δημόσια υπηρεσία, δεν είναι άδεια 
ίδρυσης ή λειτουργίας, όχι μόνο διότι 
για να μπει ένα μουσείο στη διαδικασία 
της Αναγνώρισης πρέπει να έχει ήδη 
τριετή τουλάχιστον λειτουργία, αλλά 
διότι υπακούει σε μια λογική διαρκούς 
βελτίωσης του μουσείου, όχι εφ’ άπαξ 
πιστοποίησης. 
Όλο το σύστημα της Αναγνώρισης κα-
ταλήγει μεν να πιστοποιεί έναν οργανι-
σμό ότι λειτουργεί καλά ως προς τη συ-
γκρότηση, διαχείριση και ερμηνεία των 
συλλογών του, την επαφή του με το κοι-
νό του, έχει επαρκείς και κατάλληλες 
υποδομές κλπ, αλλά κυρίως συμβάλ-
λει στη διάχυση μιας αντίληψης για το 
τι είναι ένα καλό και επαρκές μουσείο. 
Τα έντυπα του Προελέγχου και του 
Ελέγχου που καλούνται να συμπληρώ-
σουν τα μουσεία είναι ένας καλός οδη-
γός για να προσανατολίζει υφιστάμε-
να μουσεία (αλλά και μουσεία υπό δημι-
ουργία) σε μια κατεύθυνση για τη βελ-
τίωσή τους. Τα ερωτήματα που καλού-
νται τα Μουσεία να απαντήσουν, οι λει-

τουργίες που καλούνται να περιγρά-
ψουν, κατ’ αρχάς δίνουν μια εικόνα για 
όλες τις βασικές λειτουργίες και υποδο-
μές κάθε σύγχρονου μουσείου. Μπορεί 
κάθε ένας επαγγελματίας των μουσεί-
ων να αντιληφθεί με μια ματιά πού το 
δικό του Μουσείο είναι συμβατό με την 
εξέλιξη της Μουσειολογίας και πού θα 
ήταν καλό να προσπαθήσει περισσότε-
ρο. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα επικρα-
τεί μια μεγάλη ποικιλία απόψεων και 
στάσεων ανάμεσα στους επαγγελματί-
ες των Μουσείων. 
Η συμβολή του Υπουργείου Πολιτι-
σμού σε αυτό το τοπίο δεν είναι η θέσπι-
ση άτεγκτων κανόνων. Είναι η προβο-
λή καλών πρακτικών και προτύπων. Με 
την Αναγνώριση το ΥΠΠΟΑ έχει στή-
σει μια σκαλωσιά για να αναπτυχθούν 
περισσότερο τα Μουσεία, δεν θέτει τα 
Μουσεία σε κάποια προκρούστειο κλί-
νη, απαιτώντας την ομοιομορφία και τη 
συμμόρφωση. Προτείνει όμως και προ-
βάλλει τις λειτουργίες που κάνουν ένα 
καλό μουσείο.
Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι η αναγνώ-
ριση είναι μια εθελοντική διαδικασία, 
στην οποία αποφασίζουν να λάβουν μέ-
ρος η διεύθυνση και το σύνολο των ερ-
γαζομένων σε κάθε μουσείο που θα συμ-
μετάσχει με δική τους βούληση, ακολου-
θώντας τις δικές τους εσωτερικές διαδι-
κασίες. Αποφασίζουν να το κάνουν όχι 
απλώς για να πάρουν το σχετικό Σήμα 
που θα συνοδεύει τα έντυπά τους, την 
ιστοσελίδα τους κλπ. Αποφασίζουν να 
το κάνουν διότι αντιλαμβάνονται ότι το 
μουσειακό τοπίο αλλάζει διαρκώς. 
Ο ρόλος των μουσείων πλέον δεν είναι 
μόνο του καλού και επαρκούς αποθετη-
ρίου αντικειμένων και τεκμηρίων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά είναι 
ένα κέντρο μνήμης, διαλόγου και προ-
βληματισμού που αντλεί από τις συλλο-
γές του και επιχειρεί να συνομιλήσει με 
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τα προβλήματα του παρόντος. Ωστόσο, 
κάθε μουσείο έχει και δικαίωμα να επι-
λέγει να μην αλλάζει. Κάθε οργανισμός 
που είναι ικανοποιημένος με την εικό-
να του, με τον τρόπο με τον οποίο επι-
κοινωνεί με το κοινό του, δεν έχει την 
υποχρέωση να μπει στη διαδικασία που 
προτείνει το ΥΠΠΟΑ. Μπορεί και να 
απέχει, ή μπορεί να συμμετάσχει σε κά-
ποιο μεταγενέστερο στάδιο.
Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυ-
τές οι γραμμές, έχουν συμμετάσχει στο 
πρώτο στάδιο της διαδικασίας περίπου 
30 μουσεία, υποβάλλοντας τον φάκελο 
Προελέγχου. Από αυτά, τα 25 περίπου, 
αφού έλαβαν τη θετική γνώμη των αρ-
μόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, προε-
τοιμάζονται για να υποβάλουν τον ορι-
στικό φάκελο Ελέγχου. Το Δημοτικό 
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος ολοκλήρωσε και τις δύο φάσεις της 
διαδικασίας και του απονεμήθηκε ο τίτ-
λος του Αναγνωρισμένου Μουσείου τον 
Ιανουάριο 2020. 
Ελπίζουμε ότι η έναρξη της διαδικασίας 
και η συμμετοχή των μουσείων σε αυτή 
θα δώσει σύντομα ορατά αποτελέσμα-
τα στη βελτίωση των μουσειακών υπη-
ρεσιών και υποδομών, όπως έχει πα-
ρατηρηθεί ήδη σε πολλές χώρες όπου 
εφαρμόσθηκε. 

Η «ήπια δύναμη» της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Η άυλη κληρονομιά, όπως φαίνεται από 
τα παραπάνω, έχει τις δικές ανάγκες κα-
ταγραφής, τεκμηρίωσης, διαφύλαξης 
και προστασίας, όπως η υλική. Έχει όμως 
και μια τεράστια δυναμική, η οποία καθι-
στά πλευρές και όψεις της αναπόσπαστο 
κομμάτι κάθε σύγχρονου μουσειολογι-
κού σχεδιασμού και εφαρμογής. 
Η αξία της Άυλης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς συνίσταται στο ότι μπορεί να 
αποτελέσει παράγοντα βιώσιμης ανά-

πτυξης και πηγή νοηματοδότησης και 
ενέργειας για τις σύγχρονες κοινωνίες, 
στο βαθμό που είναι και την αντιμετω-
πίζουμε ως ζώσα παράδοση. Οι παλιές 
μορφές και τέχνες μπορούν να δώσουν 
το έναυσμα για δημιουργικές και καινο-
τομικές εφαρμογές.
Ανάδειξη της αξίας της Άυλης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς σημαίνει επανεκτίμη-
ση παραδόσεων και γνώσεων που συν-
δέονται με συγκεκριμένες ομάδες αν-
θρώπων και με συγκεκριμένους τόπους, 
ειδικά αυτών των γνώσεων και παραδό-
σεων που συμβάλλουν στην αειφορική 
διαχείριση των φυσικών πόρων. Η Άυλη 
Κληρονομιά είναι ένας κατ’ εξοχήν ανα-
νεώσιμος πολιτιστικός πόρος: όσο πε-
ρισσότεροι ασκούν μια τεχνική/χειρο-
τεχνία, συμμετέχουν σε μια χορευτική, 
μουσική παράδοση, μεταδίδουν μια προ-
φορική παράδοση, τόσο αυτή ανθεί, ενι-
σχύεται, ισχυροποιείται. Ως τέτοια, εί-
ναι ιδανική βάση για να αντιμετωπίσου-
με τις προκλήσεις του παρόντος και να 
σχεδιάσουμε το μέλλον.

* Η Σταυρούλα –Βίλλυ K. Φωτοπούλου γεν-
νήθηκε στην Καλαμάτα και αποφοίτησε από 
το 1ο Γενικό Λύκειο της πόλης. Είναι πτυχιού-
χος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. 
Εργάζεται από το 1996 στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού, όπου τοποθετήθηκε ως απόφοιτος της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 
Διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπου-
δών στη Σύγχρονη Ιστορία (ΕΚΠΑ, 2008) και 
στην Κοινωνική Λαογραφία (ΕΚΠΑ, 2011). 
Είναι Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από το 2014. Έχει εκπροσωπή-
σει το Υπουργείο Πολιτισμού σε Διεθνείς Ορ-
γανισμούς (UNESCO, EE) σε θέματα αρμοδι-
ότητάς της.
Χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα και 
ικανοποιητικά τη γαλλική και την ισπανική.
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Στις 5.11.2018 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 
4572/2018 - Ίδρυση Μητροπολιτικού Ορ-
γανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών 
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
Α’ 188). Με το νομο αυτό μπαίνει σε εφαρ-
μογή ένα καινοτομικό και συνάμα φιλόδο-
ξο εγχείρημα στον χώρο του πολιτισμού 
γενικώς και στη μουσειακή πολιτική της 
χώρας ειδικότερα. Πιο συγκεκριμένα, με 
το εν λόγω νομοθέτημα ενεργοποιείται 
ένας νέος θεσμικός φορέας, ο Μητροπο-
λιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστι-
κών Τεχνών Θεσσαλονίκης ή, συντομο-
γραφικά, το MOMus, που είναι σχεδια-
σμένος να λειτουργήσει ως μια δημόσια 
πλατφόρμα ενιαίας διοικητικής και οικο-
νομικής λειτουργίας που διασυνδέει με-
ταξύ τους σε ενιαία σχήμα πέντε επιμέ-
ρους φορείς τέχνης, τρεις δημόσιους και 
δύο ιδιωτικούς.

Ι. Οι φορείς 
που συνενώθηκαν 
Για να κατανοήσει κανείς τις διαστάσεις 
και επιμέρους πτυχές του εγχειρήματος 
διασύνδεσης σκόπιμο είναι να γίνει κατ’ 
αρχήν μια αναφορά στους φορείς που 
συνενώθηκαν: 
1. ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΚΜΣΤ) 
Το ΚΜΣΤ ιδρύθηκε το 1997 με το άρ-
θρο 2 του ν. 2557/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 271/ 
24.12.1997) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτι-
κού δικαίου και στεγάζεται στη βορει-
ο-ανατολική πτέρυγα του συγκροτήμα-
τος της Μονής Λαζαριστών στη Σταυ-
ρούπολη Θεσσαλονίκης. 
Πυρήνας των συλλογών αλλά και των 
εκθέσεων του Μουσείου αποτελεί η 
Συλλογή Κωστάκη. Η Συλλογή Κω-

Ανδρέας Τάκης*

MOMus, ένα καινοτόμο 
πείραμα μουσειακής δικτύωσης
Ομιλία στην «Ημερίδα για το Μουσείο της Πόλης» στο Επιμελητήριο Αχαΐας • 12-5-2018
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στάκη είναι αντιπροσωπευτική όλων 
των ρευμάτων και τάσεων της Ρωσικής 
Πρωτοπορίας, μιας από τις πιο ρηξικέ-
λευθες και ενδιαφέρουσες περιόδους 
της παγκόσμιας τέχνης που άνθισε στη 
Ρωσία στις τρεις πρώτες δεκαετίες του 
20ου αιώνα. Ο συλλέκτης Γιώργος Κω-
στάκης (1913-1990), γεννήθηκε στη Μό-
σχα από ελληνική οικογένεια. Χάρη 
στην ορθή του κρίση και στην αγάπη 
του για τις τέχνες, σε μια περίοδο από-
λυτης κυριαρχίας του σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού, ο Κωστάκης αγόραζε έργα 
ρωσικής πρωτοπορίας, με αποτέλεσμα 
σήμερα η συλλογή του να είναι από τις 
σημαντικότερες στον κόσμο. Η συλλο-
γή αγοράστηκε από το Ελληνικό Δημό-
σιο το Μάρτιο του 2000 και με απόφαση 
του Υπουργείου Πολιτισμού περιήλθε 
στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης. Συγχρόνως το μουσείο διαθέτει 
και μια αξιόλογη συλλογή έργων σύγ-
χρονων Ελλήνων και ξένων εικαστικών 
δημιουργών. Τα χρόνια της λειτουργί-
ας του, το Κ.Μ.Σ.Τ. έχει αναπτύξει μια 
εκτεταμένη εκθεσιακή δραστηριότητα 
με τη διοργάνωση μεγάλων εκθέσεων, 
τις συνεργασίες-συμπαραγωγές εκθέ-
σεων με μουσεία μοντέρνας τέχνης του 
εξωτερικού και της Ελλάδας, την έκδο-
ση ειδικών καταλόγων, τη διοργάνω-
ση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, 
το σχεδιασμό και τη λειτουργία ειδικών 
ιστοσελίδων και εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων. Σημαντική δραστηριότητα 
του Κ.Μ.Σ.Τ. στον τομέα της σύγχρο-
νης τέχνης είναι η Μπιενάλε Σύγχρο-
νης Τέχνης Θεσσαλονίκης που διοργα-
νώνεται από το 2007 και έχει διεθνή εμ-
βέλεια. Το Κ.Μ.Σ.Τ. αποτελεί έναν ση-
μαντικότατο θεσμό για την υποδοχή και 
προβολή του σύγχρονου πολιτισμού. 
2. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΦΘ)
Ο Ν. 2557/1997 προβλέπει ακόμη τη 

λειτουργία στο πλαίσιο του Κ.Μ.Σ.Τ., 
ως ιδιαίτερου τμήματος αυτού, του 
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονί-
κης  (Μ.Φ.Θ.). Το Μ.Φ.Θ. στεγάζεται 
στον πρώτο όροφο της Αποθήκης Α’ 
στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα αρ-
χεία και οι συλλογές του Μουσείου Φω-
τογραφίας αποτελούνται από 100.000 
περίπου αντικείμενα που προέρχονται 
από ιστορικά αρχεία φωτογράφων και 
συλλεκτών καθώς και από φωτογραφι-
κά έργα σύγχρονων φωτογράφων από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το μου-
σείο, πέρα από τις εκθέσεις και την συλ-
λογή και μελέτη φωτογραφιών καλλι-
τεχνικής και ιστορικής αξίας, συμμετέ-
χει σε ερευνητικά προγράμματα, προ-
βαίνει σε εκδόσεις βιβλίων, σε εκπαι-
δευτικά προγράμματα, σε διοργανώ-
σεις συνεδρίων, διαλέξεων κλπ. ενώ εί-
ναι ο διοργανωτής της  Φωτογραφικής 
Μπιενάλε που περιλαμβάνει μεγάλες 
εκθέσεις φωτογραφίας και έχει διεθνή 
εμβέλεια. 
3. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΣΤΘ)
Ως αυτοτελές τμήμα του ΚΜΣΤ λει-
τουργεί επίσης το Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης Θεσσαλονίκης  . Οι δραστηρι-
ότητές του αναπτύσσονται ως επί το 
πλείστον στην Αποθήκη Β1 στο Λιμά-
νι της Θεσσαλονίκης που αποτελεί το 
δεύτερο κτήριο που διαχειρίζεται το 
ΚΜΣΤ. Υποστηρίζει σταθερά την και-
νοτόμο καλλιτεχνική δημιουργία σε 
όλες τις μορφές και τα είδη της ενισχύ-
οντας ιδιαίτερα το έργο των νέων δημι-
ουργών.
4. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟ-
ΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΜΜΣΤ)
Το Μ.Μ.Σ.Τ. έχει συσταθεί ως κοινω-
φελές ίδρυμα με το από 9-6-1994 π.δ. 
(Φ.Ε.Κ. Βʹ 469/21-6-1994), και έχει έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 154 (εντός 
του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
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σαλονίκης). Αποτελεί ένα χώρο πρωτο-
βουλίας πολιτών, μοναδικό στην ιστο-
ρία του ελληνικού εικαστικού χώρου. 
Το Μουσείο στηρίζεται από τους φί-
λους του και έχει συνεργασίες με φο-
ρείς της πνευματικής, πολιτιστικής και 
οικονομικής ζωής του τόπου. Γι’ αυτή τη 
μοναδική ιστορία του, που βασίζεται σε 
διαπροσωπικές σχέσεις εθελοντισμού, 
ενισχύεται από την Πολιτεία σε όλα τα 
λειτουργικά του έξοδα, καθώς και από 
προγράμματα Πολιτισμού, ενώ οι εκθέ-
σεις και οι εκδηλώσεις του καλύπτονται 
αποκλειστικά από τις χορηγίες. Από την 
ίδρυση του Μουσείου η συλλογή συνε-
χίζει να εμπλουτίζεται με νέες δωρεές, 
τόσο από μεγάλους συλλέκτες, όπως ο 
Αλέξανδρος Ιόλας, ο Franz Geierhaas, 
η Μάγδα Κοτζιά, ο Αλέξανδρος Ξύδης, 
ο Δημήτρης Μεϊμάρογλου όσο και από 
καλλιτέχνες. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
καλλιτέχνες της συλλογής: Α. Ακριθά-
κης, Α. Απέργης, Κ. Βαρώτσος, Γ. Ζογ-
γολόπουλος, Ό. Ζούνη, Β. Κανιάρης, Κ. 
Τσόκλης, Ν. Κεσσανλής, Γ. Μόραλης, 
Δ. Μυταράς, Παύλος, D. Oppenheim, 
Niki de St. Phalle, Τakis, V. Velickovic, 
A. Warhol. Σήμερα το μουσείο έχει πε-
ρισσότερα από 1800 έργα ζωγραφικής, 
γλυπτικής, βιντεοτέχνης, συναρμογών, 
εγκαταστάσεων, έργα χαρακτικής και 
έργα φωτογραφίας ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών. Σημαντική είναι η προ-
σφορά του Μουσείου σε ό,τι αφορά τα 
μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα με 
τα οποία προσεγγίζει τα παιδιά και τα 
κάνει κοινωνούς της σύγχρονης τέχνης 
και στα προγράμματα με διαδραστικό 
χαρακτήρα για όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης καθώς επίσης ξεναγήσεις 
ειδικών ομάδων και ενηλίκων.
5. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞ ΜΥΛΩΝΑ (ΜΑΜ)
Το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά εγκαινιά-
στηκε τον Μάρτιο του 2004 και από το 
2007 λειτουργεί με την υποστήριξη του 

Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης. Στεγάζεται σε κτήριο τριών 
επιπέδων που βρίσκεται στον Κεραμει-
κό (Αθήνα) και σχεδιάστηκε στη δεκα-
ετία του 1920 από τον αρχιτέκτονα Βα-
σίλη Τσαγκρή και αναπαλαιώθηκε προ-
κειμένου να λειτουργήσει ως μουσείο. 
Το Μουσείο αφιερώνεται στα έργα 
(μάρμαρο, χαλκό, σίδερο και μπρού-
ντζο, αλλά και σχέδια και πίνακες ζω-
γραφικής) που η γλύπτρια Άλεξ Μυλω-
νά δημιούργησε στη διάρκεια της πενη-
ντάχρονης ενασχόλησής της με την τέ-
χνη της. Διοργανώνει περιοδικές εκθέ-
σεις καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, 
εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλι-
κες και παιδιά, καθώς επίσης παράλ-
ληλες εκδηλώσεις (θεατρικές, λόγου, 
μουσικές κ.α.). 

ΙΙ. Το ιστορικό 
της συνένωσης
H συνένωση του Κρατικού Μουσεί-
ου Σύγχρονης Τέχνης και των ιδιαίτε-
ρων τμημάτων του και του Μακεδονι-
κού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με το 
παράρτημά του “Μουσείο Άλεξ Μυλω-
νά” αποτέλεσε το προϊόν εντατικού συ-
νεργατικού σχεδιασμού των διοικήσε-
ων των φορέων αυτών. Πρόκειται για 
ένα λειτουργικό και ευέλικτο σχήμα δι-
οίκησης και λειτουργίας που ανοίγει με-
γάλες και αισιόδοξες προοπτικές ανά-
πτυξης. 
Το σχέδιο της συνένωσης του Κρατικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ) 
και του Μακεδονικού Μουσείου Σύγ-
χρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ) είχε ξεκινή-
σει εδώ και χρόνια (από το 2010). Από τη 
σύλληψή του απέβλεπε στη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας των δύο μουσειακών 
ιδρυμάτων μέσω της σύνδεσής τους σε 
έναν κοινό οργανισμό. Ωστόσο, πάντο-
τε η ένωση αυτή σκόνταφτε σε νομικά 
θέματα, όπως, π.χ. στο γεγονός ότι όλα 
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τα σχέδια του παρελθόντος προέβλε-
παν «συγχώνευση» των δύο ιδρυμάτων, 
δηλ. το ΜΜΣΤ επρόκειτο να καταργη-
θεί και να απορροφηθεί από το δημόσιο 
ΝΠΙΔ που είναι το ΚΜΣΤ. Εκτός από 
την συρρίκνωση των δραστηριοτήτων 
που θα επέφερε μια τέτοια λύση, θα δη-
μιουργούνταν και το νομικό πρόβλημα 
της επιβεβλημένης από το Σύνταγμα 
απαλλοτρίωσης των συλλογών και πε-
ριουσιακών στοιχείων του ΜΜΣΤ. 
Στη διάρκεια του 2015 και 2016 τα δύο 
μουσεία είχαν τακτικές και εντατικές 
συναντήσεις εργασίας μέσω των δι-
οικήσεών τους και κατέληξαν σε ένα 
νέο, εναλλακτικό κοινό σχήμα λειτουρ-
γίας που είναι ευέλικτο και αποτρέπει 
την συρρίκνωση των δραστηριοτήτων. 
Αντίθετα, προωθεί την ανάπτυξη των 
εικαστικών τεχνών αφού υπό έναν ενι-
αίο οργανισμό λειτουργούν διευθύν-
σεις που εξελίσσουν την δυναμική τους 
εντός και εκτός της Ελλάδας.

ΙΙΙ. Πώς θα λειτουργήσει 
ο νέος Οργανισμός: 
Δεν συγχωνεύονται τα δύο νομικά πρό-
σωπα του ΝΠΙΔ ΚΜΣΤ και του κοινω-
φελούς ιδρύματος ΜΜΣΤ αλλά λει-
τουργούν υπό έναν νέο οργανισμό, 
που θα φέρει την επωνυμία «Μητρο-
πολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικα-
στικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» (συντ. 
MOMus). 
Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης παραχώρησε ήδη κατά χρήση 
τις συλλογές του και το δικαίωμα χρή-
σης της εγκατάστασής του στον νέο 
φορέα. Αντίστοιχη παραχώρηση πραγ-
ματοποίησε και το Μουσείο Άλεξ Μυ-
λωνά.
Με τον νέο νόμο θα αναδιαρθρωθεί 
η οργάνωση του Κρατικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης από τον ιδρυτικό 
του νόμο 2527/1997. Στον νέο φορέα, δι-

οικητικά λειτουργεί εννεαμελές ΔΣ ως 
το ανώτατο όργανο διοίκησης.
Την διοίκηση του οργανισμού αναλαμ-
βάνει Γενικός Διευθυντής (χωρίς καλλι-
τεχνικές αρμοδιότητες) που προκύπτει 
από διεθνή διαγωνισμό τον οποίον θα 
διεξαγάγει ο νέος μουσειακός οργανι-
σμός. Ιδρύονται τρεις διευθύνσεις (που 
αποκαλούνται μουσεία) με καλλιτεχνι-
κούς διευθυντές που αναδεικνύονται, 
επίσης, από διεθνείς διαγωνισμούς: α) 
το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης που δι-
αχειρίζεται την συλλογή Κωστάκη και 
όλες τις συλλογές τέχνης έως το 1960, 
β) το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που 
διαχειρίζεται όλες τις συλλογές τέχνης 
από το 1960 έως τις μέρες μας, γ) το Μου-
σείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που 
διαχειρίζεται τις συλλογές φωτογρα-
φίας. Λειτουργεί επίσης το Πειραματι-
κό Κέντρο Τεχνών ως αυτοτελές τμήμα 
του νέου Οργανισμού. Στον νέο Οργανι-
σμό λειτουργεί ως τμήμα της Διεύθυν-
σης Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο 
Άλεξ Μυλωνά στην Αθήνα. Η Διεύθυν-
ση Σύγχρονης Τέχνης θα εποπτεύεται 
από πενταμελή Εφορεία, ο Πρόεδρος 
και δύο μέλη της οποίας θα υποδεικνύ-
ονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ιδρύματος “Μακεδονικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης”. Ταυτόχρονα θα εξακο-
λουθήσει να εποπτεύεται από πενταμε-
λή Εφορεία και η Διεύθυνση Φωτογρα-
φίας. Οι Εφορείες έχουν συμβουλευτι-
κό χαρακτήρα και δεν ασκούν διοικητι-
κό ή καλλιτεχνικό έργο.

IV. Προσδοκώμενα οφέλη 
Το όφελος από την συνένωση αυτή εί-
ναι ότι καταρχήν δημιουργείται ο μεγα-
λύτερος εποπτευόμενος από το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού μουσειακός οργανι-
σμός στην Ελλάδα από πλευράς συλλο-
γών και δυναμικής πολλαπλών δράσε-
ων, με εμβέλεια που ξεπερνά τα ελλη-
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νικά σύνορα και με συλλογές πολλών 
δεκάδων χιλιάδων μονάδων που απαρ-
τίζονται από έργα ελληνικής και διε-
θνούς τέχνης μοναδικής ιστορικής και 
αισθητικής αξίας και που καλύπτουν 
όλα τα εικαστικά μέσα (ζωγραφική, 
εγκαταστάσεις, σχέδιο, βίντεο και φω-
τογραφία). Σ᾽αυτές συμπεριλαμβάνε-
ται και η συλλογή Κωστάκη η οποία έχει 
μια μεγάλη κινητικότητα και ταξιδεύ-
ει στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου 
με όφελος προφανώς όχι μόνο οικονο-
μικό αλλά και δικτύωσης (μόνο το 2017 
έχουν συμφωνηθεί συνεργασίες με ση-
μαντικότατα μουσεία στην Γαλλία, στον 
Καναδά, στην Ελβετία, στην Πολωνία, 
στην Ιταλία, στην Ισπανία κ.α.). Σ᾽αυ-
τές συμπεριλαμβάνονται οι ενωμένες 
πλέον συλλογές σύγχρονες τέχνης του 
ΜΜΣΤ (συλλογές Ιόλα, Ξύδη, Απέρ-
γη κ.ά.) και του ΚΜΣΤ. Σ᾽αυτές, τέλος, 
συμπεριλαμβάνονται οι σημαντικότα-
τες ιστορικές και σύγχρονες συλλογές 
του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλο-
νίκης αλλά και του Μουσείου Άλεξ Μυ-
λωνά. 
Βασικός στόχος του Μητροπολιτικού 
Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών 
Τεχνών Θεσσαλονίκης, που παραμέ-
νει - μεταξύ άλλων - και ο διοργανωτής 
της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσ-
σαλονίκης και της Photobiennale, εί-
ναι η διοργάνωση εκθέσεων στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό και η δυναμική ανά-
πτυξη, μελέτη και προβολή των Εικα-
στικών Τεχνών, της Φωτογραφίας, του 
Βιομηχανικού και Αρχιτεκτονικού Σχε-
διασμού, της Αισθητικής Καλλιέργειας, 
της Ιστορικής Μελέτης και Επιστημονι-
κής Έρευνας καθώς και της Ενίσχυσης 
Πειραματικών και Εναλλακτικών Προ-
τάσεων για τις Τέχνες.
Με τον νέο Οργανισμό δημιουργείται 
η κατάλληλη δομή προκειμένου να συ-
ντονίζει και να χρηματοδοτεί τις κοινές 

δραστηριότητες των διευθύνσεων για 
την επίτευξη των κοινών σκοπών. 
Θα δημιουργηθεί οικονομία κλίμακας 
στις διοικητικές υπηρεσίες καθώς θα 
λειτουργούν, αντί τριών, ένα λογιστή-
ριο, μία κεντρική γραμματεία, ένα νομι-
κό γραφείο, ένα τμήμα συντήρησης, μία 
βιβλιοθήκη κ.ο.κ., όμως, ταυτόχρονα, η 
ευρύτητα των δράσεων και των εκθέ-
σεων θα ενισχυθεί χάρη στον δυναμικό 
προγραμματισμό και την συντονισμένη 
ταυτόχρονη λειτουργία των διευθύνσε-
ων και των τμημάτων.
Το ΥΠΠΟΑ θα επιχορηγεί τον νέο οργα-
νισμό με ποσό που θα αποτελεί το σύνο-
λο των επιχορηγήσεων των σημερινών 
τριών ιδρυμάτων. Το ποσό αυτό υπολο-
γίστηκε βάσει των τακτικών και έκτα-
κτων χρηματοδοτήσεων του 2017 στο 
ποσό του 1.200.000. Ο προϋπολογισμός 
θα ενισχύεται από το αναπτυξιακό σχέ-
διο του νέου Οργανισμού που χωροτα-
ξικά θα απλώνεται σε τέσσερις χώρους 
στην Θεσσαλονίκη και έναν στην Αθή-
να και συγκεκριμένα από τα τις πωλή-
σεις, τα εισιτήρια, τους δανεισμούς έρ-
γων, την εκπαιδευτική δραστηριότητα, 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις δωρε-
ές, τις χορηγίες, την λειτουργία καφέ 
και κάθε άλλης κερδοσκοπικής δραστη-
ριότητας που προβλέπεται συνήθως 
στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός μου-
σειακού οργανισμού.

* Ο Ανδρέας Τάκης είναι επίκουρος καθηγη-
τής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, όπου διδάσκει 
Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου, και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Ει-
καστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
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Τη συζήτηση που διεξήχθη μετά το πέρας της ημερίδας για το Μουσείο της πό-
λης, συντόνισε ο Πρόεδρος της Εταιρείας Νικόλαος Σαραφόπουλος. 
Ακολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις ανάδειξης των σχετικών προσπαθειών 
στην Πάτρα, όπως αυτές εξελίσσονται:
Ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Κορδάς τόνισε ότι ο Δήμος Πατρέων έχει δρομολογή-
σει (με τη συμβολή του Βασ. Κοσμόπουλου) τη δημιουργία Μουσείου Οπτικοα-
κουστικής Κληρονομιάς, όπου θα μπορούσε να φιλοξενηθεί το ιστορικό αρχείο 
του Δήμου και η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση των αρχείων της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης.

Ο Αθανάσιος Κούστας αναφέρθηκε στην επικείμενη δημιουργία (Σύμπραξη Δή-
μου, Επιμελητηρίου, Περιφέρειας) Θεματικού Πάρκου Αναψυχής και Ψυχαγωγί-
ας με θέμα το Καρναβάλι, που παράλληλα θα προβάλει και θα παρουσιάζει το θε-
σμό και την ιστορία του Πατρινού Καρναβαλιού.

Ο Ανδρέας Καράβολας (πρώην Δήμαρχος Πατρέων), δήλωσε τη στήριξή του στην 
προσπάθεια της ΕΑΣ και τόνισε την χαμένη ευκαιρία να υιοθετήσει ο Δήμος την 
πρόταση του Ορέστη Σκαλτσά για τη δημιουργία Μουσείου Πόλης το 2006, στο συ-
γκρότημα του παλαιού Αρσακείου. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «έπρεπε να επιμείνω 
περισσότερο, απέναντι σε άλλες χρήσεις του κτηρίου».

Σύντομες παρεμβάσεις
«Ημερίδα για το Μουσείο της Πόλης» στο Επιμελητήριο Αχαΐας • 12-5-2018
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Ακολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις των Ν. Αντωνόπουλου και Τ. Καλοκαιρι-
νού, πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση.

Την Ημερίδα έκλεισε ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών και Διευθυ-
ντής του Γραφείου της Υπουργού Πολιτισμού Βαγγέλης Πολίτης - Στεργίου, τονί-
ζοντας ότι: «Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνένωση των πνευματικών δυνάμεων 
της πόλης, όπως αυτή που οδήγησε στην δημιουργία της εταιρείας , για τη διάσω-
ση, την καταγραφή τη μελέτη και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, όπως και η εξοικονόμηση δυνάμεων και πόρων (πχ δυσκολία συντή-
ρησης και δυναμικής αξιοποίησης μικρών μουσείων και συλλογών). 
Η κατάθεση νέων ιδεών, η παρουσίαση καλών πρακτικών και η συνεργασία των 
τοπικών φορέων και αρχών με τα ακαδημαϊκά –ερευνητικά ιδρύματα, την κεκτη-
μένη εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου, αλλά και τη 
στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, μπορούν να οδηγήσουν στο επιθυμητό απο-
τέλεσμα της δημιουργίας Μουσείου της Πόλης».
Πιστεύουμε, και αυτή είναι η πρόθεσή μας, ότι θα αναπτυχθούν γόνιμες συνεργα-
σίες και συζεύξεις ώστε ένα συνολικό όραμα να βρεί τα βήματά του και να δοθεί 
πληρέστερο στον πολιτιστικό χάρτη το στίγμα της Πόλης μας.
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H Πάτρα, μία πόλη με συνεχή κατοίκηση 
και παρουσία τουλάχιστον τριών χιλιετιών, 
με σημαντική ιστορική πορεία μέσα από ακ-
μές και παρακμές, με την ίδρυση του Ελλη-
νικού κράτους αποτέλεσε ένα από τα σημα-
ντικά αστικά κέντρα του.
Ως λιμάνι αποτέλεσε κομβικής σημασίας 
σταυροδρόμι, πύλη επικοινωνίας της δύσης 
με την ανατολή από τα αρχαία χρόνια, και τη 
σύγχρονη εποχή χώρο εμπορικής συναλλα-
γής αλλά και πολιτιστικής ανταλλαγής και 
όσμωσης, καθώς μαζί με τα υλικά αγαθά δι-
ακινήθηκαν άνθρωποι και ιδέες που συνέ-
βαλλαν μαζί με τις ιστορικές συγκυρίες στη 
διαμόρφωση της κοινωνικοοικονομικής και 
πολιτισμικής ταυτότητάς της.
Για την ιδιαίτερη και πρωτοποριακή ακμή 
και φυσιογνωμία της πόλης στο δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα συνέβαλλαν πολλοί 
παράγοντες. Η επιλογή του Καποδίστρια 
για την Πάτρα ως λιμάνι σύνδεσης με την 
Ευρώπη και η πολεοδόμηση και οίκηση της 
παράλιας περιοχής του έρημου ερειπιώνα 

στον οποίο είχε μεταβληθεί η πόλη στα χρό-
νια της επανάστασης. Η προσέλκυση στη 
νέα και με προοπτικές πόλη Ελλήνων επι-
χειρηματιών από πολλούς τόπους του Ελλη-
νισμού ( Ήπειρος, Κρήτη, Επτάνησα, Χίος, 
Σμύρνη κ.α). Η εγκατάσταση στην Πάτρα 
αγγλικών και γερμανικών εμπορικών οί-
κων των οποίων στελέχη αναπτύσσουν και 
προσωπική επαγγελματική δραστηριότητα 
και εντάσσονται μόνιμα στην πόλη. Και τέ-
λος, η κορινθιακή σταφίδα που η καλλιέρ-
γεια της, η επεξεργασία και οι εξαγωγές της 
αποτέλεσαν βασικό παράγοντα ανάπτυξης 
και βάση για τη βιομηχανική της εξέλιξη.
Παράλληλα με την οικονομική και οικιστι-
κή της ανάπτυξη, η Πάτρα ως αστικό κέ-
ντρο αποτέλεσε τον γόνιμο χώρο για τη δι-
αμόρφωση συνθηκών και ζυμώσεων με 
πολιτισμική διάσταση, αντανακλώντας τις 
ανάγκες της κοινωνίας σε κοινωνικό, ιδεο-
λογικοπολιτικό και πνευματικό επίπεδο.
Σε όλα αυτά συνέργησαν και οι ιστορικές 
συνθήκες, εγχώριες και διεθνείς, μέρος των 
οποίων αποτέλεσε και η Πάτρα, συμμετέχο-
ντας και πρωταγωνιστώντας συχνά, για να 
αποτελέσει σε διάφορες περιόδους αποδέ-
κτη προσφύγων και μεταναστών, αλλά και 
κεντρικό λιμάνι εξόδου του ελληνικού μετα-
ναστευτικού ρεύματος των αρχών του 20ου 
αιώνα. Έγινε θέατρο κοινωνικοπολιτικών 
εξελίξεων και ιδεολογικών ζυμώσεων, παί-
ζοντας σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του 
19ου και του 20ου αιώνα σε κορυφαία ιστο-
ρικά γεγονότα που σημάδεψαν και σηματο-
δότησαν την ιστορική μνήμη, αποτελώντας 
αναπόσπαστα κομμάτια του ιστορικού υπο-

Ξενοφών Αργ. Παπαευθυμίου*

Γενικότερο ιστορικό πλαίσιο 
και αναγκαιότητα δημιουργίας 
Μουσείου πόλης Πατρών
Ομιλία στο 21ο Forum Ανάπτυξης με θέμα «Μουσείο Πόλης Πατρών» • 25-11-2018 



Μ
ουσείου Π

όλης

37

Εταιρεία Αχαΐκών Σπουδών
Πρακτικά 2019

συνείδητου και της ταυτότητάς της.
Η αναγκαιότητα δημιουργίας Μουσείου 
Πόλης στην Πάτρα είναι ένα θέμα που τίθε-
ται εδώ και δεκαετίες, καθώς είναι εμφανής 
η απουσία ενός σύγχρονου μουσειακού φο-
ρέα ο οποίος θα διέσωζε και θα αναδείκνυε 
την ταυτότητα της πόλης έτσι όπως αυτή 
διαμορφώθηκε τα τελευταία περίπου 200 
χρόνια της νεότερης ιστορίας της.
Για τη μορφή ενός σύγχρονου Μουσεί-
ου Πόλης έχει αναπτυχθεί ένας ενδιαφέ-
ρον διάλογος σε διεθνές επίπεδο τα τελευ-
ταία χρόνια, καθώς ο χαρακτήρας και ο ρό-
λος του επηρεάζεται και καθορίζεται από 
τις κοινωνίες που μεταλλάσσονται και ανα-
διαμορφώνονται. 
Πρέπει καταρχήν να λάβουμε υπόψη ότι η 
πόλη είναι ένα σύνθετο και περιεκτικό αν-
θρώπινο δημιούργημα, μία συνύπαρξη αν-
θρώπων, πραγμάτων και χώρων όπου τα 
στοιχεία της παλαιάς τάξης διατηρούνται 
και ενσωματώνονται στην πραγματικότητα 
της νέας. Η πόλη περιέχει υλικές και άυλες 
μαρτυρίες για το πώς κάθε γενιά διαμόρφω-
σε και δημιούργησε το πλαίσιο ύπαρξης και 
δραστηριοποίησής της διαμορφώνοντας 
κώδικες, αρχές και μνήμες. Επίσης πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι οι τρόποι που βιώνε-
ται, προσλαμβάνεται και κατανοείται η πόλη 
από τον σύγχρονο άνθρωπο και οι εμπειρίες 
που προκύπτουν είναι πολλαπλές και έχουν 
την ανάγκη σύνθετων ερμηνειών.
Το Μουσείο Πόλης, το οποίο δεν βρίσκεται 
απλά στην πόλη, αλλά καλείται να μιλήσει 
γι’ αυτήν και τους ανθρώπους της, πρέπει 
να είναι ο χώρος όπου συναντιόνται και συ-
νομιλούν όλες αυτές οι διαφορετικές εμπει-
ρίες μέσα από την δημιουργική συνύπαρξη 
υλικών και άυλων τεκμηρίων.
Ξεφεύγοντας από τον ρόλο των Αρχαιολο-
γικών Μουσείων, των Πινακοθηκών οι άλ-
λων θεματικών μουσειακών ιδρυμάτων, το 
Μουσείο Πόλης καλείται να γίνει εργαλείο 
αυτογνωσία, παίζοντας στην ουσία έναν 
ρόλο ερμηνευτικό για το πώς εξελίχθηκε 

η κάθε πόλη και η κοινωνία της μέσα στον 
χρόνο. Επομένως η τοπική κοινωνία οφεί-
λει να βρει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και τα στοιχεία που τη διαμόρφωσαν ώστε 
να μπορέσει να δημιουργήσει ένα μουσει-
ακό ίδρυμα το οποίο εκτός από θεματοφύ-
λακας της ιστορίας και της συλλογικής της 
μνήμης, να γίνει και ένα εργαλείο προβολής 
της και διασύνδεσής της με τον έξω κόσμο 
και το αύριο.
Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις 
έχουν δημιουργηθεί μουσεία μέσα από τα 
οποία προβάλλεται η φυσιογνωμία του 
κάθε τόπου και της ιστορίας του, διαμορφώ-
νοντας τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα 
που διαφοροποιείται από πόλη σε πόλη και 
από χώρα σε χώρα.
Το Μουσείο οφείλει να είναι το πεδίο για 
την κατανόηση της πόλης και η Πάτρα έχει 
την ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου φο-
ρέα ο οποίος θα συνεισφέρει στην κατανό-
ηση της κοινωνικής και αστικής της εξέλι-
ξης, ένας χώρος ανοικτός στο κοινό όπου 
θα γίνεται η συλλογή και συντήρηση, η έκ-
θεση και η επικοινωνία των υλικών και άυ-
λων κατάλοιπων και μαρτυριών των νεότε-
ρων χρόνων κατά τους οποίους εξελίχθηκε 
και διαμορφώθηκε, μέσα από διαδικασίες 
μελέτης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.
Για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήμα-
τος θα πρέπει να υπάρξει δημιουργικός διά-
λογος και συνεργασία ανάμεσα στους δημό-
σιους και ιδιωτικούς φορείς που είναι υπεύ-
θυνοι και χειρίζονται θέματα κτιριακών 
υποδομών, θεσμικών ζητημάτων, διαχείρι-
σης πνευματικού και αρχειακού υλικού, πα-
ραμερίζοντας αδράνειες και εσωστρέφει-
ες, αγκυλώσεις και εμμονές οι οποίες κατά 
το παρελθόν στέρησαν την πόλη από ανά-
λογες υποδομές.

* Ο Ξενοφών Παπαευθυμίου είναι Συντηρη-
τής Έργων Τέχνης - Μουσειολόγος και Γε-
νικός Γραμματέας της Εταιρείας Αχαϊκών 
Σπουδών.
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Μία πόλη που στρέφει την πλάτη της 
στην ιστορική της πορεία και σε όλα εκεί-
να τα επιμέρους στοιχεία που συγκρότη-
σαν το παρελθόν της, ελάχιστα μπορεί 
να ελπίζει για τη σημερινή της ταυτότη-
τα και για την αυριανή της εξέλιξη. 
Ποιος άραγε θα μπορούσε σήμερα στην 
Ελλάδα να αποτυπώσει σε μία σύντομη 
απάντηση τι πραγματικά ήταν η Πάτρα, 
ώστε να προσδώσει και το σημερινό της 
στίγμα; Πόσο συγκροτημένη και πόσο 
κοντά στην αλήθεια θα μπορούσε να εί-
ναι αυτή η απάντηση, όταν εμείς οι ίδιοι 
δεν έχουμε φροντίσει πρώτοι να διασώ-
σουμε και να διασκορπίσουμε αυτή την 
εικόνα; 
Μία τέτοια προσέγγιση είναι σήμερα 
αδύνατη για αντικειμενικούς λόγους. 
Εκείνα που μπορούν να συγκροτήσουν 
την ιστορική μνήμη και τη διαχρονική 
υπόσταση του τόπου, παραμένουν εν 

πολλοίς λησμονημένα και παραμελημέ-
να, απροστάτευτα στην πλέον καλοπρο-
αίρετη εκδοχή. Αρκετά είναι και τα πει-
στήρια που χάθηκαν και πολύ δύσκολα 
πια θα ανακτηθούν οι πληροφορίες που 
θα έφερναν στο προσκήνιο.
Υπάρχει όμως και μία άλλη σημαντική 
παράμετρος. Η απαξίωση και ακολού-
θως η άγνοια επιτρέπουν την ακούσια 
έστω διαστρέβλωση της πραγματικότη-
τας και δημιουργούν το γόνιμο έδαφος 
για την εμφάνιση εύκολων αφορισμών, 
που κατορθώνουν να επιβιώνουν και να 
επικρατούν. Από την άλλη, η ευκαιρια-
κή ή επιλεκτική ανάδειξη θεμάτων ή το-
μέων, ίσως διότι η προσέγγισή τους στη-
ρίχθηκε σε υλικό που ήταν ευκολότερα 
προσβάσιμο ή ανθεκτικότερο στον χρό-
νο, κατευθύνει τη συλλογική μνήμη μο-
νομερώς και εντέλει το ζητούμενο, που 
πρέπει να είναι η ανάδειξη της αληθινής 

Ιωάννης Μόσχος*

Η συγκρότηση και δημιουργία
του Μουσείου Πόλης των Πατρών
Ομιλία στο 21ο Forum Ανάπτυξης με θέμα «Μουσείο Πόλης Πατρών» • 25-11-2018 
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ιστορικής ταυτότητας, ελάχιστα προ-
σεγγίζεται.
Διαχρονικά υπήρξαν μεμονωμένες και 
ισχυρές φωνές αλλά και αξιοπρόσεκτες 
συλλογικές προσπάθειες για τη διάχυση 
των ιστορικών πληροφοριών και τεκμη-
ρίων μέσα από την ίδρυση του Μουσείου 
της Πόλης των Πατρών, που θα ήταν σε 
θέση να προβάλει με αντικειμενικό τρό-
πο την ιστορική της ταυτότητα. 
Υπάρχουν, επίσης, φορείς που έχουν δι-
ασώσει πολύτιμο πρωτογενές υλικό και 
μάλιστα με μεγάλο μόχθο. Το διαχειρί-
ζονται με άριστο τρόπο, αλλά όπως συ-
νήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, η συλλογή του υλικού είναι θεματι-
κή και δεν μπορεί να συμπεριλάβει -πως 
θα μπορούσε άλλωστε- όλο το εύρος της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Τα τελευταία χρόνια, ακόμα, πληθαί-
νουν οι μελέτες που σχετίζονται με το 
αφήγημα της ιστορικής πορείας της πό-
λης και οι περισσότερες από αυτές απο-
τελούν εξαιρετικές εργασίες. Ανασυν-
θέτουν, αποτυπώνουν, μελετούν και δι-
ασώζουν έμμεσα πρωτότυπα τεκμή-
ρια και αρχειακές πηγές, η ανακάλυψη 
των οποίων και η απόκτηση πρόσβασης 
σε αυτά αποτελούν από μόνα τους έναν 
άθλο για τους συγγραφείς. Πόσα, όμως, 
ακόμα τεκμήρια παραμένουν αφανή και 
απρόσιτα, ίσως διότι και οι κάτοχοί τους 
αγνοούν τη σημασία και τη σπουδαιότη-
τά τους;
Η νεοσύστατη Εταιρεία Αχαϊκών Σπου-
δών άνοιξε και πάλι τη συζήτηση για την 
ευαισθητοποίηση και τη δραστηριοποί-
ηση της κοινής γνώμης και κυρίως για 
την αυτή καθαυτή ίδρυση του Μουσείου 
Πόλης, στοχεύοντας στην οικοδόμηση 
στέρεων βάσεων για την προώθηση και 
υλοποίηση της ιδέας. Είναι όμως αυτή 
μία υπόθεση που αφορά όλους τους πο-
λίτες, που όσο περισσότερο την αγκα-
λιάσουν και τη διεκδικήσουν, τόσο πιο 

κοντά θα φτάσει στην υλοποίησή της. 
Αφορά, επίσης, τους εκπροσώπους της 
πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και αναμένουμε στην προεκλογική περί-
οδο να δούμε τις προτάσεις τους, αυτές 
που θα ήθελαν να υλοποιήσουν από τις 
θέσεις ευθύνης που διεκδικούν.
Ανάμεσα στις προτάσεις που έχει κατα-
θέσει η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών είναι 
και η συνένωση σε ένα ευέλικτο και ενι-
αίο οργανικό σύνολο όλων εκείνων που 
εμπλέκονται με τη νεώτερη ιστορία της 
πόλης, με όρους συνεργασίας, συμμετο-
χής και ενεργής αντιπροσώπευσης και 
υπό τη σκέπη ενός δημόσιου φορέα, που 
θα έχει πιστέψει και θα μπορέσει να ανα-
λάβει τη συγκρότηση και τη λειτουργία 
ενός πρωτοποριακού Μουσείου, αντά-
ξιου της ιστορίας της πόλης. Η συγκέ-
ντρωση όλων αυτών των επιμέρους ενο-
τήτων, που υπάρχουν και βρίσκονται 
ήδη υπό τη στέγη φορέων και ιδρυμά-
των, η αλληλοσύνδεσή τους και η διαρ-
κής συμπλήρωσή τους με τη συγκρότη-
ση και οριοθέτηση και άλλων, που παρα-
μένουν δυστυχώς στην αφάνεια, θα δη-
μιουργούσαν σταδιακά το ολοκληρωμέ-
νο μωσαϊκό της ιστορίας της πόλης.
Τα οφέλη από μία τέτοια κίνηση θα είναι 
αμέσως πολλαπλασιαστικά για τα ιδρύ-
ματα αυτά, αφού θα διαιρέσουν τα λει-
τουργικά τους έξοδα και θα αθροίσουν 
τους επισκέπτες τους. Κυρίως, όμως, 
θα αποκτήσουν εκείνα τα χαρακτηρι-
στικά που θα τους επιτρέψουν να αυ-
το-προσδιορίζονται ως Μουσείο Πόλης, 
έστω και ως ένα πρώιμο στάδιο, με τε-
ράστιες όμως δυνατότητες εξέλιξης και 
ανάπτυξης. Οι φορείς αυτοί έχουν ήδη 
τη διοικητική και οργανωτική εμπειρία, 
κυρίως όμως έχουν ήδη οργανωμένα και 
σε λειτουργία θεματικά τοπικά μουσεία.
Αναγκαία ωστόσο συνθήκη για την υλο-
ποίηση του Μουσείου Πόλης φαίνεται 
πως είναι η δημιουργία ενός πολυσυλλε-
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κτικού Ιδρύματος, με την ίδια ή παρεμ-
φερή ονομασία με το Μουσείο, το οποίο 
Ίδρυμα πρωτίστως θα μπορεί να διασφα-
λίζει την οργανωτική και κυρίως τη λει-
τουργική του υπόσταση. Θα είναι, επί-
σης, υπεύθυνο για το διαρκή εμπλου-
τισμό και τη διεύρυνση των θεματικών 
ενοτήτων και των τομέων του Μουσεί-
ου, για τη δημιουργία και τη βιωσιμότη-
τα θεματικών παραρτημάτων και για την 
επιστημονική του υποστήριξη. 
Το Ίδρυμα αυτό θα συντονίζει τις δρά-
σεις όχι μόνο του κεντρικού Μουσείου 
Πόλης αλλά και του δικτύου που πρέ-
πει να δημιουργηθεί, προσελκύοντας ως 
αναγκαία συνθήκη και άλλους φορείς εν 
λειτουργία, στην ενεργή διοικητική συμ-
μετοχή των οποίων πρέπει να προσβλέ-
πει, κυρίως δε στη συγκρότησή τους ως 
ένα και ενιαίο σώμα υπό τη σκέπη του δι-
κού τους ουσιαστικά Ιδρύματος, με κοι-
νούς σκοπούς και επιδιώξεις. 
Στις βασικές αρμοδιότητες του Ιδρύ-
ματος πρέπει να είναι και η συγκρότη-
ση του αρχείου της πόλης. Η δημιουρ-
γία ενός αξιόπιστου φορέα και χώρου 
για τη συγκέντρωση, τη φύλαξη και τη 
διάσωση αρχείων και τεκμηρίων πρέπει 
να είναι πρωταρχικό μέλημα, διότι μόνο 
τότε θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθή-
κες ενός αποθετηρίου, στο οποίο ο καθέ-
νας θα προστρέχει για να καταθέσει και 
να διασώσει όσα ίσως και ο ίδιος να μην 
γνωρίζει ότι έχουν την αξία τους για την 
ιστορική πορεία της πόλης. 
Η οργάνωση αυτού του χώρου πρέπει να 
είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται και 
η αξιοποίηση του υλικού, πιθανώς με την 
έκθεσή του στο Μουσείο, αλλά κυρίως 
με τη μελέτη, τη δημοσίευση και την ψη-
φιοποίησή του. Η τελευταία μπορεί να 
προσφέρει τη μεγαλύτερη, αποτελεσμα-
τικότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση 
του πρωτογενούς υλικού, μάλιστα ίσως 
είναι βασική προϋπόθεση, αφού ενδε-

χομένως λειτουργήσει αντισταθμιστικά 
στη συγκέντρωση υλικού, υπό την έν-
νοια ότι ορισμένοι θα μπορούσαν απλά 
να παραχωρήσουν το ψηφιακό αντίγρα-
φο και τη δυνατότητα μελέτης των τεκ-
μηρίων, που κατά τα λοιπά επιθυμούν να 
κρατήσουν και όχι να παραχωρήσουν.
Άλλη ουσιαστική αρμοδιότητα του Ιδρύ-
ματος πρέπει να είναι η δημιουργία της 
Αχαϊκής Βιβλιοθήκης με τη σταδιακή συ-
γκέντρωση όλων των τίτλων που άμεσα 
ή έμμεσα αφορούν στην Αχαΐα και στην 
πόλη των Πατρών. Για το σκοπό αυτό θα 
απαιτηθούν φυσικά συνέργειες με άλλα 
συναφή ιδρύματα, ενώ βασική επίσης 
ενέργεια πρέπει να είναι η ψηφιοποίηση 
ή η αναζήτηση ήδη ψηφιοποιημένων τίτ-
λων, η θεματική κατηγοριοποίησή τους 
και η στέγασή τους σε έναν ειδικά δια-
μορφωμένο τόπο στο διαδίκτυο.
Η Πάτρα πρέπει να διεκδικήσει απαρχής 
την ίδρυση ενός ολοκληρωμένου, σύγ-
χρονου και πρωτοποριακού Μουσείου 
Πόλης, που θα εξασφαλίζει και θα προ-
βάλει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά και θα δίνει προτεραιότητα σε 
κάθε τοπική ψηφίδα που είναι απαραίτη-
τη για την ανασυγκρότηση του δικού της 
ιστορικού μωσαϊκού, αυτού που ψηφο-
θετήθηκε στην πορεία των δύο τελευ-
ταίων αιώνων. 
Μία τέτοια προσπάθεια πρέπει να σχεδι-
αστεί απαρχής λαμβάνοντας υπόψη ένα 
ευρύτατο πλαίσιο λειτουργικών ενεργει-
ών και με κυρίαρχο στοιχείο την ευελι-
ξία, τις μελλοντικές διεξόδους και τη δυ-
νατότητα των διαρκών επεκτάσεων. Η 
εμπειρία ανάλογων μουσείων στον ελ-
λαδικό χώρο είναι μικρή, ώστε η πρό-
κληση είναι ακόμα μεγαλύτερη. 
Ένα βασικό ερώτημα αλλά και θεμελι-
ώδες ζητούμενο είναι τι πρέπει να περι-
λαμβάνει το Μουσείο της Πόλης. Κανέ-
νας μόνος του δεν μπορεί να απαριθμή-
σει τις θεματικές του ενότητες, μπορεί 
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όμως να συμπληρώσει ένα μακροσκελή 
κατάλογο, που μοιραία δεν θα ολοκλη-
ρωθεί ποτέ. Επομένως, η συγκέντρω-
ση και καταγραφή του υλικού κάθε εί-
δους και η μελέτη και η αντικειμενική 
επιλογή των αντιπροσωπευτικών εκθε-
μάτων, αποτελούν μία βασική συλλογι-
κή προεργασία. Στόχος της προσπάθει-
ας αυτής δεν πρέπει να είναι να περιγρά-
ψει ή να απεικονίσει καταστάσεις, αλλά 
να παραθέσει, να διερευνήσει, να αιτι-
ολογήσει και να δώσει εντέλει τη δυνα-
τότητα στον επισκέπτη του Μουσείου 
να κρίνει και να αποφασίσει ο ίδιος μέσα 
σε ένα αντικειμενικό πλαίσιο. Το βάρος 
αυτής της ενέργειας πρέπει ουσιαστι-
κά να προσδιοριστεί ως το «άγχος» να 
μην αγνοηθεί τίποτα, να μην κρυφτεί τί-
ποτα, να μην παρερμηνευθεί και να μην 
υποβαθμιστεί η σημασία όσων τελικά θα 
αποφασιστεί ότι θα περιλάβει στη σκέ-
πη του.
Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών προσπα-
θεί το αμέσως επόμενο διάστημα να δη-
μιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές σε 
έναν ήδη εξασφαλισμένο και αξιόπιστο 
χώρο για την υποδοχή αρχείων και τεκ-
μηρίων, με απώτερο σκοπό, εκτός από 
τη διαφύλαξη και διάσωσή τους, την επε-
ξεργασία και την επιλογή τους για τη μό-
νιμη έκθεσή τους στο Μουσείο Πόλης. 
Σύντομα, ελπίζουμε, να υπάρξουν οι πα-
ραπάνω σταθερές και βιώσιμες συνθή-
κες για να ακολουθήσει μία ισχυρή ανοι-
χτή πρόσκληση σε όλους όσους διατη-
ρούν τεκμήρια και επιθυμούν τη διάσω-
ση και την ανάδειξή τους στο Μουσείο 
της Πόλης.
Τα εκθέματα φυσικά είναι αυτά που θα 
επωμιστούν το βάρος να εκπροσωπή-
σουν και να διαμορφώσουν τα κορυ-
φαία χαρακτηριστικά θεματικών ενο-
τήτων, είναι εκείνα δηλαδή που με τρό-
πο απλό και κατανοητό θα αποτελέσουν 
την αιχμή της ιστορικής μνήμης και της 

ανασύνθεσής της στο παρόν. Η επιλο-
γή τους πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να 
επιτυγχάνεται πρωτίστως αλληλοσύν-
δεση, να παρέχουν ποικιλία πληροφορι-
ών, να ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα υλι-
κών, να έχουν τη δυνατότητα της αλ-
ληλοσυμπλήρωσης, να προωθούν από 
μόνα τους τη σκέψη και την κρίση του 
παρατηρητή τους. Και δεν πρέπει να εί-
ναι απαραίτητα φανταχτερά αλλά ακό-
μα και ταπεινά, κατάλληλα, όμως, να με-
ταφέρουν την ιστορική πληροφορία και 
να την κάνουν κτήμα μας.
Κυρίως τα εκθέματα, ως μονάδες, ενό-
τητες και σύνολα, πρέπει να ξεπερνούν 
τις σκέψεις και τις επιδιώξεις της μου-
σειολογίας και της μουσειογραφίας και 
να ανοίγουν πολύ περισσότερους διαύ-
λους από εκείνους, προς τους οποίους 
αναγκαστικά θα κατευθύνεται ο επισκέ-
πτης. Διότι ένα πετυχημένο μουσείο εί-
ναι αυτό που μπορεί να κατορθώσει τους 
σκοπούς του και ανάμεσά τους, στην κο-
ρυφή τους, πρέπει να είναι η δυνατότη-
τα της εξερεύνησης και της ανακάλυ-
ψης, δηλαδή της αυτενέργειας. Παθητι-
κοί επισκέπτες, αδρανείς και ανέκφρα-
στοι θα αποκομίσουν τις ελάχιστες από 
τις προσφερόμενες γνώσεις και δεν θα 
καταφέρουν να εντοπίσουν τους λόγους 
που θα τους κάνουν να επιστρέψουν. 
Η προϋπόθεση αυτή είναι βασική για τις 
μικρότερες ηλικίες, στις οποίες οι δια-
δραστικές περιηγήσεις και προσεγγίσεις 
του υλικού σε συνδυασμό με την εφαρ-
μογή νέων τεχνολογιών, προσφέρουν 
με εποικοδομητικό τρόπο τη γνώση του 
παρελθόντος. Η βιωματική γνώση, ιδί-
ως για τα παιδιά, πρέπει να είναι το πρώ-
το μέλημα του Μουσείου και να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη ως κατακλείδα κάθε από-
φασης στο επίπεδο του σχεδιασμού, της 
οργάνωσης και της λειτουργίας του. 
Στον κύριο χώρο του το Μουσείο Πόλης 
πρέπει να περιλαμβάνει χώρο εκδηλώ-



Μ
ου

σε
ίο

υ 
Π

όλ
ης

42

Εταιρεία Αχαΐκών Σπουδών
Πρακτικά 2019

σεων, εκπαιδευτικών δράσεων, πολυδύ-
ναμη αίθουσα περιοδικών εκθέσεων και 
κυρίως τη δυνατότητα να φιλοξενεί και 
να εκθέτει τα πλέον αντιπροσωπευτικά 
δείγματα των ενοτήτων του. Οι κεντρι-
κές αυτές θεματικές ενότητες, οι οποί-
ες κατά τα λοιπά θα προσφέρουν τουλά-
χιστον συντετμημένη την ιστορική ταυ-
τότητα της πόλης, πρέπει να λειτουρ-
γούν ως πύλες μεγάλων θεματικών ενο-
τήτων, που αξίζει ή επιβάλλεται να είναι 
διασπαρμένες σε άλλα σημεία της πό-
λης, ενταγμένες κατά περίπτωση σε πε-
ριοχές με βαρύνουσα σημασία για τη συ-
γκεκριμένη ενότητα. 
Για παράδειγμα, η ανάδειξη και προβο-
λή της προσφυγικής εισροής στην πόλη 
ως συνέπεια της μικρασιατικής κατα-
στροφής οφείλει να αναδειχθεί ως ενό-
τητα και στην παραμικρή της λεπτομέ-
ρεια στο χώρο των Προσφυγικών, όπου 
και τα οικιστικά κατάλοιπα μπορούν να 
διασυνδεθούν ως αναπόσπαστο ιστορι-
κό περιβάλλον. 
Η διασπορά αυτή των θεματικών ενο-
τήτων μέσα σε ένα καλά οργανωμένο 
και κεντρικά σχεδιασμένο προγραμμα-
τισμό, που θα εξασφαλίζει πρωτίστως 
την ενότητα, τον ενιαίο χαρακτήρα και 
τη λειτουργικότητα του Μουσείου, θα 
αποβεί πολύπλευρα ωφέλιμη για την 
ίδια την πόλη, αφού θα αναδειχθούν οι 
περιοχές και οι συνοικίες της, στις οποί-
ες συνέβησαν ή δημιουργήθηκαν οι προ-
ϋποθέσεις για την παρουσίαση διακρι-
τών θεματικών ενοτήτων. Παράλληλα, 
θα υλοποιηθεί ένα δίκτυο επισκέψεων 
που θα διατρέχει την πόλη και θα οδηγεί 
αναγκαστικά τους επισκέπτες σε συνοι-
κίες, τις οποίες διαφορετικά σπάνια θα 
επισκέπτονταν. 
Η δημιουργία αυτών των περιφερειακών 
τοπόσημων θα αποτελέσει από μόνη της 
μία ουσιαστική παρέμβαση στον ιστό 
της πόλης, δίκαιη ιστορικά και με πολι-

τιστική αφετηρία και περιεχόμενο. Προ-
φανώς και θα αναβαθμίσει τις συνοικί-
ες και τα προάστια και θα προσδιορίσει 
στη συλλογική μνήμη τα ξεχασμένα χα-
ρακτηριστικά τους, υλοποιώντας με καί-
ριο και αποτελεσματικό τρόπο τις επιδι-
ώξεις και τους σκοπούς του Μουσείου 
της Πόλης. 
Το ίδιο το Μουσείο, επομένως, πρέπει 
απαρχής να απαγκιστρωθεί από τα τε-
τριμμένα και να δημιουργήσει πρωτο-
πόρες και σύγχρονες βάσεις με πολλές 
ανοιχτές και διαθέσιμες υποδοχές ή ανα-
μονές, στις οποίες θα ταιριάζουν και θα 
εφαρμόζουν στο μέλλον νέες ιδέες, νέες 
σκέψεις, νέες αντιλήψεις, νέες δραστη-
ριότητες. Πρέπει να περιλαμβάνει στις 
ενότητές του πρωτότυπες ψηφιακές πα-
ραγωγές, αλλά και να έχει πάντοτε ανοι-
κτές για τους μελετητές τις αποθήκες 
του και πλήρως ενημερωμένα τα ψηφι-
ακά αποθέματά του στο διαδίκτυο. Όλα 
αυτά θα αποτελούν την πανελλήνια και 
την παγκόσμια εικόνα του και από κοι-
νού θα σχηματίσουν την απάντηση στο 
εξαρχής ζητούμενο: την ιστορική ταυτό-
τητα της πόλης και την πλατειά διάχυση 
των πληροφοριών και των γνώσεων.
Ελπίζω στο σύντομο αυτό χρόνο όχι να 
σας έπεισα, αλλά τουλάχιστον να διεύ-
ρυνα κάπως τον προβληματισμό σας 
προς την κατεύθυνση, ότι το Μουσείο 
της Πόλης και όσα θα προσφέρει, δεν 
αποτελούν απλώς μία έλλειψη αλλά μία 
αναγκαιότητα, που έχει κιόλας καθυστε-
ρήσει να υλοποιηθεί.

* Ο Ιωάννης Μόσχος είναι Αρχαιολόγος, 
Επιμελητής του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πατρών και Μέλος της Εταιρείας Αχαϊκών 
Σπουδών
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Η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» είναι σω-
ματείο πνευματικού, πολιτιστικού και κοι-
νωφελούς σκοπού που επιδιώκει τη δια-
φύλαξη, μελέτη και ανάδειξη της ιστορι-
κής κληρονομιάς του αχαϊκού χώρου, σε 
σύνδεση με τη γενικότερη δημιουργία και 
ανάπτυξη.
Την πραγματοποίηση του γενικού αυτού 
σκοπού η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» 
την επιδιώκει: 
Με την αναζήτηση, καταγραφή ή και συ-
γκέντρωση στοιχείων, εκδόσεων, μελε-
τών και κειμηλίων από όλη τη διάρκεια 
του ιστορικού βίου του χώρου, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στη νεότερη ιστορία της Πά-
τρας και της Αχαΐας. Τη δημιουργία ειδι-
κού Αρχείου, τη συμβολή για την ίδρυ-
ση σχετικού Μουσείου της Πόλης και τη 
διαχρονική στήριξή του, με τη συνεργα-
σία του Δήμου Πατρών, άλλων Δήμων της 
Αχαΐας, της Περιφέρειας, Φορέων και 
Σωματείων.

Στρατηγικό στόχο αποτελεί η λειτουργία 
«Μουσείου της Πόλης», που αποτελεί μία 
Πράξη - πρόκληση, όπως αναδείχθηκε σε 
δύο σχετικές Ημερίδες της Εταιρείας (12 
Μαΐου και 25 Νοεμβρίου 2018). 
Πυρήνας του προγραμματισμού και των 
συνεργασιών των επόμενων χρόνων εί-
ναι: α) η αξιοποίηση του υλικού που έχει 
συγκεντρωθεί για την προβολή της φυ-
σιογνωμίας της πόλης και της περιοχής, 
β) η περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλεί-
ων έρευνας και πρόσβασης στις συλλο-
γές (ψηφιοποίηση μέρους του υλικού και 
σύνδεσή του με βάσεις δεδομένων, δημι-
ουργία κοινών θεματικών ευρετηρίων, δι-
ασύνδεση των βάσεων δεδομένων), γ) η 
ενθάρρυνση και υποστήριξη μεταπτυχι-
ακού επιπέδου ερευνητικών προγραμμά-
των, δ) η συγκρότηση αρχείου δημιουρ-
γών που έχουν σχέση με την περιοχή και 
η προβολή του έργου τους, δ) η δρομολό-
γηση πρωτοβουλιών για τη δικτύωση των 
Μουσείων και των ιστορικών μνημείων 
της πόλης. 
Είναι διαχρονική απαίτηση της κοινωνίας 
των Πολιτών η αναγκαιότητα συγκρότη-
σης Μουσείου Πόλης, με σύγχρονη αντί-
ληψη και ολιστική προσέγγιση, με δικτύ-
ωση επιμέρους (υπαρχόντων και υπό δη-
μιουργία) σχημάτων και με σταθερά βή-
ματα, πέρα από τις συγκυρίες.
Παραμένουμε στη βασική μας (και εφι-
κτή) πρόταση να δημιουργηθεί το Μου-
σείο Πόλης στους χώρους του παλαιού 
Δημοτικού Νοσοκομείου. Ήδη στο χώρο 

Νικόλαος Σαραφόπουλος*

Στρατηγικός προσανατολισμός» 
η ίδρυση και λειτουργία 
«Μουσείου Πόλης των Πατρών»
Ομιλία στην εκδήλωση παρουσίασης της έκδοσης «Ανασκόπηση 2018» του «Σύμβουλου Επιχειρήσεων»
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αυτό ο Δήμος Πατρών θα υλοποιήσει 
πρόγραμμα ψηφιοποίησης της ιστορίας. 
Εφόσον απελευθερωθούν υπάρχουσες 
αίθουσες, με τρίτες χρήσεις, είναι δυνα-
τόν να συγκροτηθεί ο πυρήνας Μουσεί-
ου Πόλης.
Αποτελεί προτεραιότητα Προσφοράς 
προς την Πάτρα και θεωρούμε ότι πρέπει 
να υπάρχει δημόσια δέσμευση Ευθύνης, 
με συνέχεια και συνέπεια, όλων των νυν 
Αυτοδιοικητικών Αρχών και των υποψη-
φίων συνδυασμών στις εκλογές του 2019.
Με ευελιξία παρακολουθούμε και τη νέα 
κινητικότητα στη διαχείριση άλλων ιστο-
ρικών κτιρίων: αξιοποίηση του Κτιρίου Λι-
μένα, του 409 Στρατιωτικού Νοσοκομεί-
ου, της βιομηχανίας «ΕΓΛ», κ ά. Οφείλου-
με να διακριβώσουμε τις προθέσεις και 
τον προγραμματισμό της Αυτοδιοίκησης, 
στο πλαίσιο ενός γενικότερου πολεοδομι-
κού και χωροταξικού σχεδιασμού της Πά-
τρας.
Η λειτουργία «Μουσείου της Πόλης», ως 
αφετηριακός τόπος αρχικής συγκέντρω-
σης κι ανάπτυξης, ως εκκολαπτήριο δη-
λαδή, όσων χαρακτηριστικών κι απο-
κλειστικών θεμάτων και δημιουργημά-
των της πόλης δεν έχουν μέχρι σήμερα 
ανάλογα προβληθεί, θα δώσει τη δυνα-
τότητα να παρουσιασθούν, αλλά και να 
ερευνηθούν συστηματικά, θέματα από 
την ιστορία της που έχουν ιδιαίτερο ιστο-
ρικό, γνωστικό, διδακτικό και ψυχαγω-
γικό ενδιαφέρον για τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες της. 
Ως παραδείγματα αναφέρονται:
Εισαγωγική σύνδεση της ιστορίας της πό-
λης από τους μυκηναϊκούς χρόνους έως 
το 1800 (Μυκηναϊκό νεκροταφείο Βού-
ντενης, Αρχαιολογικό Μουσείο, Κάστρο, 
Ωδείο).
Η Πάτρα μετά τον απελευθερωτικό αγώ-
να του 1821 (Ιστορικό και Εθνολογικό 
Μουσείο). 
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η πο-

λεοδομική συγκρότηση και εξέλιξη της 
πόλης (Πανεπιστήμιο, ΤΕΕ, Δήμος, Συ-
νεργασίες). 
Ο εξαγωγικός ρόλος του λιμανιού της ( και 
η καλλιέργεια της σταφίδας) ως άξονας 
της οικονομικής της ανάπτυξης και της 
κοινωνικής της διαμόρφωσης. Η Πάτρα 
ως βιομηχανικό κέντρο και η αποβιομηχά-
νιση (Λαογραφικό Μουσείο, μελλοντικό 
Οίνου και αμπέλου, Βιομηχανικό). 
Η μεταναστευτική (προς Η.Π.Α.) περίο-
δος του λιμανιού. Η Πάτρα και τα μεγά-
λα γεγονότα της ιστορίας του τόπου μας 
σε αυτή την περίοδο (διχασμός, εγκατά-
σταση μικρασιατικού ελληνισμού, οικο-
νομικές και πολιτικές περιπέτειες του με-
σοπολέμου, ο βομβαρδισμός της πόλης το 
1940, η κατοχή και η εθνική αντίσταση, ο 
εμφύλιος, η μετεμφυλιακή περίοδος, η δι-
κτατορία, οι προσωπικότητες της Πάτρας 
και Αχαΐας, οι συλλογικές οργανώσεις, τα 
κοινωνικά και ιδεολογικά ρεύματα, κ.ά.) 
(Ιδιωτικές Συλλογές, Μουσείο Τύπου, 
Συνεργασίες κ.λπ.).
Ο Απόστολος Ανδρέας και η πόλη (Ιερός 
Ναός, Ιστορικές Μονές). 
Το καρναβάλι, ο Καραγκιόζης, οι Αθλητι-
κές και Μουσικές δράσεις, κ.ά. 
Πιστεύουμε, και αυτή είναι η πρόθεσή 
μας, ότι θα αναπτυχθούν γόνιμες συνερ-
γασίες και συζεύξεις, ώστε ένα συνολικό 
όραμα να βρεί τα βήματά του και να δοθεί 
πληρέστερο στον πολιτιστικό χάρτη το 
στίγμα της Πόλης μας.

* Ο Νικόλαος Σαραφόπουλος είναι Ερευνη-
τής - Συγγραφέας και Πρόεδρος της «Εται-
ρείας Αχαϊκών Σπουδών».
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«H συμβολή και οι δυνατότητες 
των παρεμβάσεων 

των Εταιρειών 
Σπουδών ή Μελετών 

για τη διατήρηση και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Συμπόσιο
2 & 3 Νοεμβρίου 2019
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Σας καλωσορίζουμε στην Κεντρική Ημερί-
δα του Συμποσίου της Εταιρείας Αχαϊκών 
Σπουδών με θέμα: «H συμβολή και οι δυνα-
τότητες των παρεμβάσεων των Εταιρειών 
Σπουδών ή Μελετών για τη διατήρηση και 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» είναι σω-
ματείο πνευματικού, πολιτιστικού και κοι-
νωφελούς σκοπού που επιδιώκει τη δια-
φύλαξη, μελέτη και ανάδειξη της ιστορικής 
κληρονομιάς του αχαϊκού χώρου. 
Την πραγματοποίηση του γενικού αυτού 
σκοπού η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» 
την επιδιώκει: 
Με την αναζήτηση, καταγραφή ή και συ-
γκέντρωση στοιχείων, εκδόσεων, μελετών 
και κειμηλίων από όλη τη διάρκεια του ιστο-
ρικού βίου του χώρου, τη δημιουργία ειδι-

κού Αρχείου, τη συμβολή για την ίδρυση 
σχετικού Μουσείου της Πόλης και τη δια-
χρονική στήριξή του, με τη συνεργασία του 
Δήμου Πατρών, άλλων Δήμων της Αχαΐας, 
της Περιφέρειας, Φορέων και Σωματείων.
Στρατηγικό στόχο μας αποτελεί η λειτουρ-
γία «Μουσείου της Πόλης», που αποτελεί 
μία Πράξη - πρόκληση, όπως αναδείχθηκε 
σε δύο σχετικές Ημερίδες της Εταιρείας (12 
Μαΐου και 25 Νοεμβρίου 2018). 
Πυρήνας του προγραμματισμού και των 
συνεργασιών των επόμενων χρόνων είναι: 
α) η αξιοποίηση του υλικού που έχει συγκε-
ντρωθεί για την προβολή της φυσιογνωμί-
ας της πόλης και της περιοχής, 
β) η περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλεί-
ων έρευνας και πρόσβασης στις συλλογές 
(ψηφιοποίηση μέρους του υλικού και σύν-

 

Χαιρετισμός του Δ.Σ. της Εταιρείας 
Αχαϊκών Σπουδών στην Κεντρική 
Ημερίδα του Συμποσίου
Ομιλία στο Συμπόσιο για τις «Εταιρείες Σπουδών ή Μελετών» στο Επιμελητήριο Αχαΐας • 2-11-2019 
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δεσή του με βάσεις δεδομένων, δημιουργία 
κοινών θεματικών ευρετηρίων, διασύνδε-
ση των βάσεων δεδομένων), 
γ) η ενθάρρυνση και υποστήριξη μεταπτυ-
χιακού επιπέδου ερευνητικών προγραμμά-
των, 
δ) η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που 
έχουν σχέση με την περιοχή και η προβολή 
του έργου τους, 
δ) η δρομολόγηση πρωτοβουλιών για τη δι-
κτύωση των Μουσείων και των ιστορικών 
μνημείων της πόλης. Προς τις κατευθύν-
σεις αυτές είναι πολύτιμη η συνεισφορά 
της ιστορικής διαδρομής και εμπειρίας των 
προσκαλεσμένων Εταιρειών, τις οποίες και 
ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή τους: 
1. της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπου-
δών (Τό ἔτος 1954 ἱδρύθη ἀπό ὀμάδα δια-
κεκριμένων Ἀκαδημαϊκῶν καί πανεπιστη-
μιακῶν καθηγητῶν). Δυστυχώς ο κος Αθα-
νάσιος Βερτσέτης, Πρόεδρος τηςΕταιρείας 
και Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας.
2. Της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών 
( Έτος ίδρυσης:  1952), με τον Περικλή Πα-
γκράτη, Πρόεδρος Εταιρείας Κερκυραϊ-
κών Σπουδών, πεζογράφος, δικηγόρος και 
συνεκδότης του περιοδικού ΠΟΡΦΥΡΑΣ 
3. Της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών 
(ιδρύθηκε το 1953), με Εκπρόσωπο τον Νι-
κόλαο Αναστασόπουλο, Έφορος Εταιρείας 
Ηπειρωτικών Μελετών, Επίκουρος Καθη-
γητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
4. Της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελε-
τών (Ε.ΝΑ.Μ.) (Ιδρύθηκε στις 9 Δεκ. 1981), 
με τον Νικόλαο Τριψιάνο, Πρόεδρος Εται-
ρείας Ναυπακτιακών Μελετών, Μ.Δ.Ε. Φι-
λοσοφίας.
5. Της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων 
και Βιβλιοθηκών Δήμου Βόλου, με την Αί-
γλη Δημόγλου, η οποία από το 1992 διευθύ-
νει το Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης 
του Δήμου Βόλου.
Η πρακτική του Δήμου Βόλου αποτελεί 

Οδηγό και για το δικό μας Στρατηγικό προ-
σανατολισμό για την ίδρυση και λειτουργία 
«Μουσείου Πόλης των Πατρών».
Είναι διαχρονική απαίτηση της κοινωνίας 
των Πολιτών η αναγκαιότητα συγκρότη-
σης Μουσείου Πόλης, με σύγχρονη αντί-
ληψη και ολιστική προσέγγιση, με δικτύ-
ωση επιμέρους (υπαρχόντων και υπό δημι-
ουργία) σχημάτων και με σταθερά βήματα, 
πέρα από τις συγκυρίες.
Παραμένουμε στη βασική μας (και εφικτή) 
πρόταση να δημιουργηθεί το Μουσείο Πό-
λης στους χώρους του παλαιού Δημοτικού 
Νοσοκομείου. Ήδη στο χώρο αυτό ο Δήμος 
Πατρών θα υλοποιήσει πρόγραμμα ψηφιο-
ποίησης της ιστορίας. Εφόσον απελευθε-
ρωθούν υπάρχουσες αίθουσες, με τρίτες 
χρήσεις, είναι δυνατόν να συγκροτηθεί ο 
πυρήνας Μουσείου Πόλης. 
Τα τελευταία θα τα συζητήσουμε αναλυ-
τικά αύριο στο ισόγειο της Βίλας Φέγγου, 
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 58, στο σχετικό 
Workshops.
Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή εμπειριών, 
η σωρευμένη και δοκιμασμένη γνώση θα 
δώσουν τη δυνατότητα στην κοινωνία μας 
(το Δήμο και τις επιστημονικές δυνάμεις) 
για συγκεκριμένη στοχοθεσία. Αποτελεί 
αναγκαιότητα μια συνολική προσέγγιση 
για: α) Τις δυνατότητες παρέμβασης των 
Εταιρειών Σπουδών, β) την ανάδειξη συλ-
λογών, αρχείων, διάσωση υλικών, ψηφι-
οποίηση κ.λπ., γ) τη συγκρότηση και λει-
τουργία «Μουσείου της Πόλης», δ) τους γε-
νικούς επιχειρησιακούς στόχους και ε) τη 
συλλειτουργία διαφόρων ενοτήτων.
Πιστεύουμε, και αυτή είναι η πρόθεσή μας, 
ότι θα αναπτυχθούν γόνιμες συνεργασί-
ες και συζεύξεις, ώστε ένα συνολικό όρα-
μα να βρεί τα βήματά του και να δοθεί πλη-
ρέστερο στον πολιτιστικό χάρτη το στίγμα 
της Πόλης μας.
Σας ευχαριστούμε.
Η αγαπητή κα Ζέττα Ζάχου θα συντονίσει 
την Εκδήλωση. 
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Ο Βόλος, το δεύτερο σε εμβέλεια, μετά 
τη Λάρισα, αστικό κέντρο της Θεσσαλί-
ας, είναι μια νέα πόλη, η οποία αριθμεί 
περίπου 180 χρόνια δραστηριότητας. 
Άρχισε να κατοικείται στα μέσα του 
19ου αιώνα εξαιτίας του λιμανιού της, 
το οποίο έως και τις αρχές του 20ου αι-
ώνα λειτούργησε ως μέσο επικοινωνί-
ας του θεσσαλικού χώρου με την Αδρι-
ατική και τον Εύξεινο Πόντο αξιοποι-
ώντας, παράλληλα, την παράδοση του 
Πηλίου στην οικοτεχνία και το εμπό-
ριο1. Ως οικονομικό και εμπορικό κέ-
ντρο της Θεσσαλίας, αυτή την περίο-
δο, αποτέλεσε πόλο έλξης οικονομικών 
και κοινωνικών δυνάμεων (κεφαλαι-
ούχοι – εργάτες – μικρομεσαίοι, πρώ-
ην αγροτικοί πληθυσμοί), τεχνογνωσί-
ας και τεχνολογίας2. Παράλληλα, στην 

πόλη συνυπάρχουν θρησκευτικές και 
φυλετικές κοινότητες (ορθόδοξοι, κα-
θολικοί, εβραίοι, μουσουλμάνοι - έως 
το 1922), ενώ από τις αρχές του 20ού αι-
ώνα και έως τις μέρες μας στο δημογρα-
φικό χάρτη της περιοχής προστίθενται 
πρόσφυγες από τις Βαλκανικές χώρες, 
και κυρίως τη Μ. Ασία, εσωτερικοί με-
τανάστες, κυρίως από το θεσσαλικό 
χώρο και, βεβαίως, τις τελευταίες δεκα-
ετίες οικονομικοί μετανάστες. Η συμ-
βολή όλων των παραπάνω στα οικονο-
μικά επιτεύγματα, στους κοινωνικούς 
αγώνες, στην τεχνογνωσία και στην εν-
σωμάτωση εμπειριών και πρακτικών 
προσδιορίζει τη φυσιογνωμία της πόλης 
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αρ-
χίζει να ωριμάζει στην τοπική κοινωνία 
και να υιοθετείται από την τοπική αυ-
τοδιοίκηση η ανάγκη για τη δημιουργία 
μιας δομής διαχείρισης της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της πόλης και της ευ-
ρύτερης περιοχής.
Έτσι το 1991 ιδρύθηκε το Δημοτικό Κέ-
ντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου 
(ΔΗ.Κ.Ι.). Βασική αιτία για την ίδρυση 
του ήταν η ύπαρξη του δημοτικού αρχεί-
ου. Ο Βόλος είναι μια από τις λίγες ελ-
ληνικές πόλεις – σύμφωνα με ό,τι εί-
ναι γνωστό έως τώρα – που διαθέτει σε 
πλήρη σειρά τα Πρακτικά του Δημοτι-

Αίγλη Δημόγλου* 

Δήμος Βόλου - Δ.Ο.Ε.ΠΑ.Π - ΔΗ.ΠΕΘΕ
Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων 
και Βιβλιοθηκών
Ομιλία στο Συμπόσιο για τις «Εταιρείες Σπουδών ή Μελετών» στο Επιμελητήριο Αχαΐας • 2-11-2019 

1 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Βίλμα Χαστάογλου, Βόλος, 
το πορτραίτο της πόλης από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, Βόλος 
2007, εκδόσεις Βόλος.

2 Για την οικονομική συγκρότηση και εξέλιξη της πόλης του Βό-
λου, βλ. Αίγλη Δημόγλου, Η βιομηχανία στο νομό Μαγνησίας, 
Αθήνα 2005, εκδόσεις Κέρκυρα, σελ. 11-100
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κού Συμβουλίου από την ίδρυση του Δή-
μου, όπως επίσης αρκετά ενημερωμέ-
νες σειρές αρχειακού υλικού για τη δρα-
στηριότητά του. 
Για περίπου 20 χρόνια το Δημοτικό Κέ-
ντρο Ιστορίας υπήρξε ο μοναδικός δη-
μοτικός φορέας διαχείρισης και προβο-
λής της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
πόλης του Βόλου και της ευρύτερης πε-
ριοχής.
Σκοποί του ήταν:
1. Λειτουργία ιστορικού αρχείου στο 
Δήμο Βόλου με αρμοδιότητες:
- τη διαχείριση (καταγραφή, ταξινόμη-
ση, μηχανογράφη ση, αξιοποίηση) των 
ανενεργών (ιστορικών) αρχείων του Δή-
μου Βόλου και των Νομικών του Προ-
σώπων
- τη συγκέντρωση και διαχείριση των 
ιδιωτικών αρχείων (αρχεία φυσικών 
προσώπων, οικογενειών, φορέων, 
επιχει ρήσεων) κάθε είδους και μορφής, 
που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την 
πόλη του Βόλου και την ευρύτερη περι-
οχή
- την παροχή συμβουλευτικού έργου 
στην οργάνωση των αρχείων των υπη-
ρεσιών και των νομικών προσώπων του 
Δήμου Βόλου, καθώς και των αρχείων 
των φυσικών προσώπων και φορέων 
της πόλης
2. Επιστημονική εποπτεία και ο συντο-
νισμός των βιβλιοθηκών του Δήμου Βό-
λου και των Νομικών Προσώπων με αρ-
μοδιότητες:
- την ενιαία οργάνωση των βιβλιοθη-
κών (συγκρότηση ενιαίου καταλόγου, 
ενιαία πολιτική αγορών, κατάρτιση κοι-
νών κανόνων λειτουργίας, σύνδεση σε 
δίκτυο).
- την προώθηση κοινών πρωτοβουλι-
ών για την προβολή του βιβλίου και της 
ανάγνωσης
- τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπι-
κού.

3. Λειτουργία τμήματος τεκμηρίωσης, 
το οποίο συ γκεντρώνει, διαχειρίζεται 
και επεξεργάζεται τις πη γές κάθε εί-
δους και μορφής που συνδέονται με τη 
δια χρονική εξέλιξη της πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής με σκοπό τη διευ-
κόλυνση της πρόσβασης σ’ αυτές των 
υπη ρεσιών, του κοινού και των ερευνη-
τών. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει:
- την ειδική βιβλιοθήκη
- τα οπτικοακουστικά αρχεία (αρχεία 
φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, μι-
κροφίλμς, μαγνητοναινίες, κασέτες, βί-
ντεο)
- την ψηφιακή συλλογή 
4. Λειτουργία τμήματος προβολής της 
ιστορίας και της φυσιογνωμίας της πό-
λης και της ευρύτερης περιο χής, το 
οποίο αναλαμβάνει:
-τις εκδόσεις πηγών, ερευνών, μονο-
γραφιών, πρακτι κών εκδηλώσεων, συ-
νεδρίων και κάθε είδους τεκμηρίων
-τη δημιουργία οπτικοακουστικών μέ-
σων προβολής (βί ντεο, οπτικοί δίσκοι)
-την έκδοση του περιοδικού του Δήμου 
Βόλου
-το σχεδιασμό, την επιμέλεια και την 
εκτύπωση των εντύ πων του Δήμου Βό-
λου και των Νομικών του Προσώπων.
5. Ανακοίνωση στο κοινό της πόλης των 
σύγχρονων δεδομένων της επιστήμης, 
του λόγου και της τέχνης μέ σω της δι-
οργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδρίων, 
εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων.
- Η λειτουργία του τμήματος λόγου.
- Η λειτουργία του ελεύθερου ανοιχτού 
πανεπιστημίου.
- Η διαχείριση του Πνευματικού Κέ-
ντρου Σπίρερ 
6. Η επιστημονική εποπτεία και διαχεί-
ριση των δημοτι κών συλλογών και των 
μουσείων που άπτονται της ιστο ρίας 
της πόλης.
7. Η εκπόνηση και υλοποίηση ερευνη-
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τικών προγραμμάτων, και η ενθάρρυν-
ση ερευνητών και ερευνητικών ομά δων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό για 
την εκπόνηση μελετών με επίκεντρο το 
Βόλο και την ευρύτερη περιοχή.
Το ΔΗ.Κ.Ι. από την ίδρυσή του λειτούρ-
γησε με μια στρατηγική ανάπτυξης των 
παραπάνω δράσεων, χρησιμοποιώντας 
σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία τεκ-
μηρίωσης, βασιζόμενο σε εσωτερικούς 
πόρους και δεξιότητες που αποκτούσε 
το προσωπικό του και αναπτύσσοντας 
έργα που αποτελούσαν συνέχεια των 
προηγούμενων δράσεών του. Η πολιτι-
κή αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη πρω-
τοποριακών δράσεων που τα κατέστη-
σαν μοναδικό Δημοτικό Οργανισμό σε 
εθνικό επίπεδο, που ακολουθεί αυτή τη 
στρατηγική ανάπτυξης.
Τα γεγονότα που ξεχωρίζουν είναι:
• Η ανάπτυξη του πρώτου συλλογικού 
καταλόγου βιβλιοθηκών στο διαδίκτυο, 
που βασίστηκε στο Δίκτυο Βιβλιοθηκών 
του Δήμου Βόλου, δράση που συντονίζει 
από το 1998
• Η πρώτη πανελλήνια εφαρμο-
γή του προτύπου Encoding Archival 
Description της Library of Congress 
για τη δημοσίευση εργαλείων έρευνας 
αρχειακών συλλογών και η συνεργασία 
με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για 
την ανάπτυξη λογισμού για την παρα-
πάνω εφαρμογή, η οποία υιοθετήθηκε 
και από το Γενικά Αρχεία του Κράτους
• Η παραγωγή πολιτιστικών γεγονό-
των πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλει-
ας (επιστημονικά συνέδρια, εκθέσεις, 
ερευνητικά προγράμματα, διεθνή σεμι-
νάρια εκπαίδευσης)
Εκτός των παραπάνω ένα πλήθος άλ-
λων δραστηριοτήτων έχουν καταστή-
σει το ΔΗ.Κ.Ι. ως ένα αναγνωρίσιμο 
Οργανισμό της ελληνικής περιφέρειας. 
Ο λόγος αυτός είναι και η αφορμή για 
την συγκέντρωση σημαντικών και με-

γάλης εμβέλειας δωρεών, οι οποίες ενι-
σχύουν σημαντικά το πολιτιστικό από-
θεμα της πόλης του Βόλου, αναδεικνύο-
ντάς τον σε εθνικό επίπεδο. 
Συλλογές όπως η Βιβλιοθήκη του Ν. Ι. 
Πανταζόπουλου, το Αρχείο της Οικογέ-
νειας Καρτάλη και τα περιλαμβανόμενα 
σε αυτό Αρχεία Πυρομάγλου και ΕΔΕΣ, 
το αρχείο της Νίτσας Κολιού, η Βιβλιο-
θήκη του Λεφτέρη Ραφτόπουλου, η Βι-
βλιοθήκη του Γιάννη Σιαφλέκη, η συλ-
λογή τεκμηρίων για το Μουσείο της Πό-
λης, μαζί με τις συλλογές των Άλκη Αγ-
γέλου, Γεώργιου Ζιούτου αλλά και τις 
μικρότερες που κατά καιρούς συγκέ-
ντρωσε το ΔΗΚΙ, και φυσικά το Αρχείο 
του Δήμου Βόλου, που αποτελεί μονα-
δικό οργανωμένο αρχείο Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, 
συνθέτουν τη μοναδική δυναμική του 
ΔΗ.Κ.Ι.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του, το ΔΗΚΙ 
είχε αναπτύξει πολλές και ποικίλες 
δραστηριότητες για την προβολή της 
πόλης: έναν σημαντικό αριθμό εκδόσε-
ων για την ιστορία της πόλης, την έκδο-
ση του περιοδικού «εν Βόλω», που συ-
γκαταλέγεται στα καλύτερα πανελλη-
νίως πολιτιστικά περιοδικά και στα κο-
ρυφαία μεταξύ αυτών των Οργανισμών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη συμμε-
τοχή σε διεθνή γεγονότα (Διεθνής έκ-
θεση βιβλίου Θεσσαλονίκης) αλλά και 
τη μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη 
του Μουσείου της Πόλης του Βόλου, 
το οποίο αποτελεί το μόνο σύμφωνα με 
τις διεθνείς αντιλήψεις και πρακτικές 
Μουσείο του αστικού χώρου στην Ελ-
λάδα 
Σε όλη την παραπάνω λειτουργία του 
υποστηρίχτηκε από πλήθος φορέων και 
προσωπικοτήτων που συνδέονταν έμ-
μεσα ή άμεσα με τις δραστηριότητές 
του και συγκροτούσαν τα Δίκτυο συνερ-
γασιών (Μουσεία Θεσσαλίας, Βιβλιοθή-
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κες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Πανε-
πιστήμια, ερευνητικά κέντρα και πολι-
τιστικές δομές στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη, κ.α).
Η Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και 
Βιβλιοθηκών (ΔΑΜΒ) συστήθηκε από 
το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
του Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ –ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ) το καλοκαίρι του 2011 και αποτελεί 
τη συνέχεια της κοινωφελούς επιχείρη-
σης Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκ-
μηρίωσης (ΔΗ.Κ.Ι.). Περιλαμβάνει το 
τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Ερευ-
νών και το τμήμα Βιβλιοθηκών, Αρχεί-
ων και Τεκμηρίωσης. Έχει την ευθύνη 
λειτουργίας ή εποπτείας στις ακόλου-
θες δομές:
Δίκτυο Μουσείων Δήμου Βόλου
• Μουσείο της Πόλης του Βόλου (Φερών 
17, Παλιά)
• Μουσείο - Πινακοθήκη Χρυσούλας 
Ζώγια («Κόκκινο» σπίτι Βλαχάβα και 
Γαζή)
• Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Λούλη 
33, κοντά στην Ευαγγελίστρια, Ν. Ιω-
νία)
• Μουσείο Μεταξουργίας Ετμεκτζόγλου 
(Μεταξουργείο Ν. Ιωνίας)
• Αρχοντικό Ζαφειρίου (Άγιος Ονούφρι-
ος)
• Κοινοτικό Κέντρο Πολιτισμού (Στα-
γιάτες)
• Εκθετήριο Αγροτικής Οικονομίας - Πα-
ραδοσιακό Ελαιοτριβείο «Χατζηγιάννη» 
(Κατηχώρι)
• Μουσείο Πορταριάς (Αρχοντικό Ζού-
λια)
• Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας 
Πηλίου (Μακρινίτσα, Αρχοντικό Τοπά-
λη)
• Δράκεια: Χώρος μνήμης 18.12.1943 
(κάτω πλατεία Δράκειας)
Από τα παραπάνω κτήρια, πέντε (5) εί-
ναι νεόδμητα ή ανακαινίστηκαν (Μου-
σείο Πόλης, Μουσείο Εθνικής Αντίστα-

σης και τα κτήρια σε Σταγιάτες, Κατη-
χώρι, Δράκεια), τρία (3) αποτελούν αξι-
όλογα δείγματα παραδοσιακής αρχιτε-
κτονικής κι έχουν κηρυχθεί διατηρη-
τέα από το Υπουργείο Πολιτισμού (Μα-
κρινίτσα, Πορταριά, Αγ. Ονούφριος) και 
ένα (1) ως μνημείο βιομηχανικής κληρο-
νομιάς (Μεταξουργείο Ετμεκτζόγλου) 
από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Δίκτυο Βιβλιοθηκών Δήμου Βόλου
• Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµη-
ρίωσης (Κεντρική Βιβλιοθήκη)
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου 
(παράρτηµα)
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας 
(παράρτηµα)
• Βιβλιοθήκη Κέντρου Νεότητας «Δίαυ-
λος» (συγχωνεύτηκε)
• Παιδική Βιβλιοθήκη στο Στέκι Παιδιού 
(Δ/νση Εκπαίδευσης Παιδιού)

Η κατάσταση το 2011
Μουσεία 
Από τις δομές του Δικτύου το καλοκαί-
ρι του 2011 ήταν ανοικτές τέσσερις (Πι-
νακοθήκη Ζώγια, μουσεία σε Πορταριά 
και Μακρινίτσα, Ελαιοτριβείο Χατζη-
γιάννη) κι αυτές χωρίς σταθερό πλαίσιο 
λειτουργίας.
Τα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετω-
πιστούν αφορούσαν τον αριθμό των δο-
μών, εκκρεμότητες συμβατικών υπο-
χρεώσεων στην αποπεράτωση των έρ-
γων, το γεωγραφικό εύρος στο οποίο 
αυτές βρίσκονται, την έλλειψη μόνιμου 
προσωπικού, την πλημμελή τεκμηρίω-
ση των συλλογών, την ανοργάνωτη πα-
ρουσίαση των εκθεμάτων, την απουσία 
ειδικών μελετών, την προβολή τους, 
την άμεση συντήρηση, ιδιαίτερα των 
διατηρητέων κτηρίων και την ανεπάρ-
κεια στοιχειωδών υποδομών λειτουργί-
ας, επικοινωνίας και φύλαξης.
Σήμερα, τα περισσότερα από αυτά τα 
προβλήματα αντιμετωπίστηκαν κι όλες 
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οι δομές είναι ανοικτές στο κοινό με 
σταθερό ωράριο λειτουργίας (συνολικά 
85 ώρες/εβδομάδα). Επίσης, είναι ανοι-
κτά όλο το χρόνο για οργανωμένες επι-
σκέψεις κατόπιν επικοινωνίας με τη Δι-
εύθυνση.
Βιβλιοθήκες 
Κατά τη σύσταση του ενιαίου Δήμου βό-
λου οι αρμοδιότητες που αφορούσαν 
τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών, πληροφό-
ρησης και τεκμηρίωσης ανατέθηκαν 
στον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, καθώς δεν 
προβλέπεται κάποια δομή (π.χ. Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη) στο Οργανισμό του Δή-
μου. Οι βιβλιοθήκες που βρίσκονταν σε 
λειτουργία και ενσωματώθηκαν στο δυ-
ναμικό του ήταν οι ακόλουθες:
1. Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου 
Ιστορίας και Τεκμηρίωσης
2. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιά-
λου
3. Η βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ορ-
γανισμού Νέας Ιωνίας
4. Η Βιβλιοθήκη στο Κέντρο Νεότητας 
«Δίαυλος»
5. Η Βιβλιοθήκη στο Στέκι Παιδιού
6. Η παιδική βιβλιοθήκη στο Κέντρο 
Νεότητας Χιλιαδούς 

Ταυτόχρονα, συγχωνεύτηκαν ως ανε-
νεργά ΝΠΔΔ οι βιβλιοθήκες των Δήμων 
Ιωλκού, Πορταριάς και Αγριάς και της 
Κοινότητας Μακρινίτσας, χωρίς όμως 
να διαθέτουν κανενός είδους εξοπλι-
σμό, προσωπικό ή οργανωμένη συλλο-
γή βιβλίων. 
Από τις βιβλιοθήκες που ήταν σε λει-
τουργία δεν διέθεταν όλες οργανωμέ-
νες υπηρεσίες, ηλεκτρονικούς κατα-
λόγους, απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς 
επίσης όλες συστεγάζονταν σε κτή-
ρια με άλλες υπηρεσίες, χωρίς να δια-
θέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
λειτουργίας (επαρκείς χώρους, φυσικό 
φωτισμό, εξοπλισμό ραφιών).
Συνοπτικά στοιχεία απολογισμού 
2012-2019
Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Ερευ-
νών
- Άνοιξαν 7 νέες δομές (με χρονολογι-
κή σειρά, Μουσείο Εθνικής Αντίστα-
σης και Μεταξουργείο στη Νέα Ιωνία, 
Κοινοτικό Κέντρο Πολιτισμού Σταγια-
τών, Εκθετήριο Αγροτικής Οικονομί-
ας στο Κατηχώρι, Αρχοντικό Ζαφειρί-
ου στον Άγ. Ονούφριο, Χώρος Μνήμης 
στη Δράκεια, Μουσείο της Πόλης του 

Δείκτες 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Άνοιγμα νέων δομών 3 3 1
Νέες εκθέσεις 3 2 1 1(ΜΠ)
Ώρες λειτουργίας 
Μουσείων/εβδομάδα

26 24 26 83 85 87 87 85

Επισκέπτες 4.277 4.446 5.890 13.141 13.072 13.013 11.862 6.531
Περιοδικές εκθέσεις 5 9 9 6 2
Εκδηλώσεις 12 12 8 8 10 13 11 2
Κοινό εκθέσεων & Εκδηλώσεων ** 2.130 2.467 2.290 2.200 2.764 2.491 2.250 3.092
Εκπαιδευτικά προγράμματα 4 4 2 4 5 5 5 3
Εκδόσεις 2 2 1 1 1 2 1 1

 Τα στοιχεία είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2019
* α) Το διάστημα 1.11.2018 έως 17.5.2019 το Μουσείο της Πόλης ήταν κλειστό (λειτουργούσε μόνο ο χώ-
ρος περιοδικών εκθέσεων).
β) Με τη λειτουργία, από το Σεπτέμβριο 2018, του Εκκλησιαστικού Μουσείου στην πλατεία της Μακρινίτσας 
σημειώθηκε πτώση στην επισκεψιμότητα του Μουσείου στο αρχοντικό Τοπάλη, που αγγίζει το 50%. 
** Δεν περιλαμβάνονται οι θεατές των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στις περιφερειακές δομές του Δικτύου 
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Βόλου). Επίσης με ενέργειες της Δ/νσης 
ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης 
του Ελαιοτριβείου Γαλάνη στο Παλιού-
ρι Διμηνίου και η τοποθέτηση της Λαο-
γραφικής Συλλογής Δράκειας σε αίθου-
σα στο κτήριο της Κοινότητας.
- Δημιουργήθηκε το Δίκτυο Μουσείων 
του Δήμου Βόλου και καταρτίστηκε κα-
νονισμός εσωτερικής λειτουργίας του, 
σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαί-
σιο του ΥΠ.ΠΟ, ο οποίος εγκρίθηκε από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου με την 
απόφαση 750/2012.
- Τριπλασιάστηκε ο αριθμός επισκε-
πτών στο σύνολο των δομών. 
- Άνοιξε η νέα μόνιμη έκθεση στο Μου-
σείο Πόλης, ενώ συνολικά πραγματο-
ποιήθηκαν 32 περιοδικές εκθέσεις και 
72 εκδηλώσεις. 
- Αναπτύχθηκαν σταθερές δομές συ-
νεργασίας: Α) με το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας, τη Μητρόπολη Δημητριάδας κα-
θώς και το σύνολο σχεδόν των πολιτι-
στικών σωματείων και φορέων της πό-
λης στην οργάνωση περιοδικών εκθέ-
σεων κι εκδηλώσεων, Β) με επιστημο-
νικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και 
την εκπαιδευτική κοινότητα όλων των 
βαθμίδων για οργάνωση συνεδρίων και 
ημερίδων, υποστήριξη επιστημονικών 
ερευνών και μελετών και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Γ) σύ-
ναψη μνημονίων συνεργασίας με τους 
τοπικούς πολιτιστικούς φορείς για λει-
τουργία των δομών στο Κατηχώρι, στις 
Σταγιάτες, στον Άγιο Ονούφριο και στη 
Δράκεια, Δ) Σύσταση του συλλόγου εθε-
λοντών φίλων του Δικτύου Μουσείων 
του Δήμου Βόλου «Πολίτες για το Μου-
σείο της Πόλης».
- Αντιμετωπίστηκαν ζητήματα συντή-
ρησης, καθαριότητας, θέρμανσης, προ-
σβασιμότητας, ασφαλείας στα κτήρια 
των Μουσείων και τον περιβάλλοντα 
χώρο τους, με ίδια μέσα, αλλά και σε συ-

νεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και 
τις τοπικές κοινότητες. Εξασφαλίστηκε 
τακτική καθαριότητα σε όλους τους χώ-
ρους και περιοδική συντήρηση των συ-
στημάτων πυρασφάλειας, ανελκυστή-
ρων κ.λ.π.
- Σχεδιάστηκαν 6 πολιτιστικές διαδρο-
μές και 2 ιστορικοί περίπατοι συνδέο-
ντας τις δομές του Δικτύου με την περι-
οχή και το φυσικό περιβάλλον τους.
Τμήμα Βιβλιοθηκών, Αρχείων 
και Τεκμηρίωσης
Δόθηκε προτεραιότητα στη διατήρηση 
δομών με στόχο την γεωγραφική κάλυ-
ψη του νέου Δήμου σύμφωνα και με το 
διαθέσιμο προσωπικό, με αποτέλεσμα 
την επιλογή διατήρησης ως παραρτη-
μάτων των βιβλιοθηκών Νέας Ιωνίας 
και Νέας Αγχιάλου και τη συγχώνευση 
των συλλογών των Κέντρων Νεότητας 
στις υπόλοιπες συλλογές. 
Βασική φροντίδα υπήρξε η εξεύρεση 
νέων χώρων για την μεταφορά των πα-
ραρτημάτων και οι ανάπτυξη νέων υπη-
ρεσιών (ανανέωση και εμπλουτισμός 
συλλογής, διαμόρφωση και εξωραϊ-
σμός χώρων, εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα για σχολεία, καλοκαιρινές δημιουρ-
γικές δραστηριότητες στη βιβλιοθήκη, 
παρουσιάσεις βιβλίων, κ.α)
Επιτακτική υπήρξε η ανάγκη αναβάθμι-
σης των υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρο-
νικής καταγραφής των συλλογών τους 
και την προβολή τους στο διαδίκτυο, 
χρησιμοποιώντας τις υποδομές που δι-
έθετε το πρώην Δημοτικό Κέντρο Ιστο-
ρίας και Τεκμηρίωσης (ΔΗΚΙ). Πλέον το 
σύνολο του υλικού κάθε βιβλιοθήκης εί-
ναι καταγεγραμμένο σύμφωνα με τα δι-
εθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, στο 
πλαίσιο του ενιαίου συλλογικού κατα-
λόγου του δικτύου βιβλιοθηκών του Δή-
μου Βόλου και στον οποίο η πρόσβαση 
είναι ελεύθερη μέσω του διαδικτύου. 
Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε 
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με την αντικατάσταση το 2016 του πα-
λιού λογισμικού διαχείρισης των βιβλι-
οθηκών (ΑΒΕΚΤ) με νέο ανοικτού κώδι-
κα (KOHA ILS). Την εγκατάσταση, πα-
ραμετροποίηση και διαχείριση έχει ανα-
λάβει το προσωπικό του Τμήματος, χω-
ρίς κόστος αγοράς και συντήρησης, επι-
τυγχάνοντας εξοικονόμηση πόρων σε 
εργασίες καταγραφής και διαχείρισης. 
Επίσης εκσυγχρονίστηκε η διαδικασία 
δανεισμού βιβλίων, τήρησης ενιαίου 
αρχείου μελών και έκδοση ενιαίας κάρ-
τας μέλους που ισχύει για όλες τις βιβλι-
οθήκες
Στο πλαίσιο της επίτευξης οικονομιών 
κλίμακας και προσαρμογής στα δημοσι-
ονομικά δεδομένα την περίοδο της κρί-
σης επιλέχθηκε η αναστολή λειτουρ-
γίας για τις βιβλιοθήκες των Κέντρων 
Νεότητας «Δίαυλος» και Χιλιαδούς, κα-
θώς αποτελούσαν δευτερεύουσες δρα-
στηριότητες των Κέντρων Νεότητας 
χωρίς να υπάρχει αποκλειστική χρήση 
του χώρου, υπήρχε έλλειψη προσωπι-
κού για την λειτουργία τους και τη διοι-
κητική εποπτεία τους είχε η Δ/νση Πο-
λιτισμού. Τα βιβλία τους ενσωματώθη-
καν στις συλλογές των υπολοίπων βι-
βλιοθηκών (Σεπτέμβριος 2013).
Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου
Στις 22.12.2014 εγκαινιάζεται το Μου-
σείο της Πόλης με την έκθεση «Βόλος 
– Νέα Ιωνία: τόσο μακριά τόσο κοντά». 
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκ-
θεση στο νέο Μουσείο της πόλης, που 
αποκαλύπτει και τους στόχους του νε-
οσύστατου μουσείου: φιλοδοξεί να γί-

νει ένας χώρος όπου θα εκτίθενται οι 
ιστορίες ζωής των ανθρώπων της πόλης 
μαζί με τα υλικά τεκμήρια της δραστη-
ριότητάς τους. Επιδιώκει να γίνει μου-
σείο για τους ανθρώπους και με τους 
ανθρώπους της πόλης προσβλέποντας 
στη συγκρότηση του κοινού παρόντος, 
αλλά και σε δημιουργικές διεξόδους για 
το μέλλον.
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με αφορ-
μή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την 
ίδρυση του προσφυγικού συνοικισμού 
της Νέας Ιωνίας στις 28 Δεκεμβρίου του 
1924 και κεντρικό της θέμα είναι οι δια-
δρομές των διαφορετικών ανθρώπων 
που συναντήθηκαν και συμβίωσαν σε 
έναν κοινό τόπο.
Στις 17.5.2019 εγκαινιάστηκε η μόνι-
μη έκθεση «Βόλος, 10 + ιστορίες». Πρό-
κειται για μια εντελώς νέα έκθεση που 
στηρίζεται στις δωρεές συμπολιτών, 
αξιοποιεί επιστημονικά εργαλεία που 
εκπονήθηκαν από το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας με χρηματοδότηση του προ-
γράμματος «Θαλής» και παρέχει τη δυ-
νατότητα διαρκούς εμπλουτισμού και 
ανανέωσής της.
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της έκθε-
σης έγιναν σύμφωνα με το επιχειρησι-
ακό πρόγραμμα 2015-19 της Δ/σης Αρ-
χείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του 
ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου. 
Τη δημιουργία της επέβαλαν μια σει-
ρά από λόγους, όπως είναι: η διεθνής 
πρακτική, που υπαγορεύει την ανανέ-
ωση σε τακτά χρονικά διαστήματα των 
μόνιμων εκθέσεων των Μουσείων Πό-

Δείκτες 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Ανακαίνιση Δομών 1 1 1 1 1 1
Δανεισμοί βιβλίων 5376 10108 12.541 16.111 18.169 20.398 20.478 14.490
Χρήστες Υπηρεσιών 3111 4867 9.296 11.029 11.370 11.081 11.705 8.432
Εκδηλώσεις 17 110 50 99 79 42 52 44

* τα στοιχεία του 2012 δεν προέρχονται από όλες τις δομές
** στοιχεία μέχρι Αύγουστο 2019



Ε
ταιρείες Σ

πουδώ
ν

55

Εταιρεία Αχαΐκών Σπουδών
Πρακτικά 2019

λεων, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής 
αξιοποίηση και προβολή των δωρεών, η 
εμπλοκή σε αυτές των κατοίκων και των 
φορέων της πόλης και η ανάδειξη νέων 
πεδίων δράσεων. Η ανάγκη ανανέω-
σης του ενδιαφέροντος του κοινού, κα-
θώς με περισσότερους από 50.000 επι-
σκέπτες στα 4 χρόνια λειτουργίας της, 
η επισκεψιμότητα της πρώτης μεγάλης 
έκθεσης «Βόλος – Νέα Ιωνία, τόσο μα-
κριά τόσο κοντά» έφτασε τα όριά της. Η 
μεγάλη, αναξιοποίητη έως αυτή τη στιγ-
μή, συλλογή του Μουσείου της Πόλης 
με περισσότερα από 20.000 τεκμήρια 
και οπτικοακουστικά αρχεία διάρκειας 
2.000 λεπτών κι, επιπλέον, τα ψηφιακά 
μέσα και οι βάσεις δεδομένων, που εκ-
πονήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Θαλής».
Με οδηγό τις δωρεές των συμπολιτών, 
δωρεές που αυξήθηκαν κατακόρυφα 
μετά την έναρξη λειτουργίας του Μου-
σείου τα τέλη του 2014, η νέα έκθεση 
παρουσιάζει την πορεία του Βόλου από 
τους πρώτους οικιστές στα μέσα του 
19ου αιώνα έως τα τέλη του 20ού μέσα 
από 10 θεματικές ενότητες, που λει-
τουργούν ως ένα γενικό πλαίσιο αναφο-
ράς και οι οποίες, σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα, θα τροφοδοτούν νέες περιο-
δικές εκθέσεις, ανανεώνοντας το περι-
εχόμενο της έκθεσης και αξιοποιώντας 
νέες προσφορές ή δάνεια. 
Οι ενότητες αφορούν θέματα, όπως πο-
λεοδομική οργάνωση και υποδομές της 
πόλης, δημογραφία και πολυσυλλεκτι-
κότητα, δίκτυα της πόλης (μεσογειακά, 
πολιτιστικά, οικονομικά δίκτυα), η πόλη 
σε περιόδους κρίσεων, νεωτερισμός και 
αστικός μετασχηματισμός, ανασυγκρό-
τηση, ο κόσμος της εργασίας, τουρι-
σμός, πολιτισμός, αθλητισμός. Παράλ-
ληλα το κοινό έχει πρόσβαση από σταθ-
μούς εργασίας στο σύνολο του υλικού 

που έχει συγκεντρωθεί από το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας και το Μουσείο Πό-
λης, το οποίο θα επεκτείνεται συνεχώς 
με νέα δεδομένα και πληροφορίες.
Πιο συγκεκριμένα η έκθεση περιλαμ-
βάνει 600 εκθέματα, 1000 λήμματα σε 
έντυπη και ψηφιακή μορφή, 1000 απο-
σπάσματα προφορικών μαρτυριών, 150 
λεπτά κινούμενων λήψεων (βίντεο, ται-
νίες, ιδιωτικές λήψεις). Αναπτύσσεται 
σε έκταση 900 τμ στους 2 ορόφους του 
Μουσείου. Στο σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση της μόνιμης έκθεσης στο Μου-
σείο της Πόλης εργάστηκε το σύνολο 
του προσωπικού της Δ/νσης Αρχείων, 
Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕ-
ΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, το οποίο είναι υπεύ-
θυνο για το μεγαλύτερο μέρος του επι-
στημονικού, τεχνικού και δημιουργικού 
μέρους του συνολικού έργου. Μαζί τους 
και σε επέκταση του ερευνητικού προ-
γράμματος «Θαλής» συνεργάστηκαν 
ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας και μέλη ΔΕΠ του τμή-
ματος Αρχιτεκτόνων, καθώς και ειδικοί 
εξωτερικοί συνεργάτες. 
Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βι-
βλιοθηκών ανοιχτή στις επιστημονικές 
και τεχνολογικές προκλήσεις, σε συνε-
χή διάλογο με τους κατοίκους και τους 
φορείς της πόλης σχεδιάζει τα επόμενα 
βήματα της με γνώμονα την καινοτομία 
συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολι-
τιστικής κληρονομιάς και της κοινωνι-
κής συνοχής.

* Η Αίγλη Δημόγλου από το 1992 διευθύνει 
το Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του 
Δήμου Βόλου.
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Κυρίες και Κύριοι,
αφού εκφράσω και εγώ την χαρά μου 
για την πραγματοποίηση αυτής της ημε-
ρίδας με τίτλο «Η συμβολή και οι δυνα-
τότητες των παρεμβάσεων των Εται-
ρειών Σπουδών ή Μελετών για την υλο-
ποίηση του σκοπού τους» και υπογραμ-
μίζοντας, πολύ περισσότερο, την ανα-
γκαιότητα της ύπαρξής της, επισημαί-
νω ότι θα μιλήσω υπό την ιδιότητα του 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών και 

του υπευθύνου εφόρου Εκδόσεων και 
Βιβλιοθήκης, μεταφέροντας τους χαι-
ρετισμούς και τις ευχές για καλή επιτυ-
χία στις εργασίες του Προέδρου και του 
Δ.Σ. της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελε-
τών και εκφράζοντας και την προσω-
πική μου ευχαρίστηση που ευρίσκομαι 
στην Πάτρα.
Σκιαγραφώντας το προφίλ της Εται-
ρείας Ηπειρωτικών Μελετών, αναφέ-
ρουμε ότι αυτή ιδρύθηκε το 1954 με 
δημιουργό και πρόεδρό της, επί τριά-
ντα ολόκληρα χρόνια, τον Κωνσταντί-
νο Φρόντζο από την Πυρσόγιαννη της 
Κόνιτσας, δικηγόρο, βουλευτή Ιωαν-
νίνων και Δήμαρχο Ιωαννίνων1. Από 
το πρώτο καταστατικό του Ιδρύματος 
φανερώθηκε η πρόθεση της Εταιρεί-
ας Ηπειρωτικών Μελετών να συγκε-
ντρώσει και να διασώσει πάσης φύσε-
ως υλικό που σχετίζεται με τον πολιτι-
σμό της Ηπείρου και να ενταχθεί η πα-
ραδοσιακή κληρονομιά στη ζωντανή 
πραγματικότητα2. 
Η τομή στην πνευματική μεταπελευθε-
ρωτική ιστορία της Ηπείρου σημειώνε-

Νικόλαος Α. Αναστασόπουλος*

Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών: 
Ίδρυση, παρουσία και στόχοι
Ομιλία στο Συμπόσιο για τις «Εταιρείες Σπουδών ή Μελετών» στο Επιμελητήριο Αχαΐας • 2-11-2019 

1 Για τον δημόσιο βίο του Κωνσταντίνου Φρόντζου βλ. Βου-
λή των Ελλήνων, Διεύθυνσις Διοικητικού, Τμήμα Μητρώ-
ου Βουλευτών, Μητρώον Γερουσιαστών ετών 19129 – 1935 
και Βουλευτών από της Γ΄ Αναθεωρητικής Βουλής 1935 μέ-
χρι της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής 1974, Αθήνα 1977, σσ. 
200 – 201, Ήπειρος. Ιστορική παράδοση και δημιουργική 
συνέχεια, Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και ο θεμε-
λιωτής της Κ. Φρόντζος, πρόεδρος της ΕΗΜ από την ίδρυ-
σή της ως το θάνατό του (1955 - 1986), Ιωάννινα 1989, Χρή-
στος Σ. Τσέτσης, Αυτοί που κυβέρνησαν τα Γιάννινα: Δή-
μαρχοι – δημοτικοί σύμβουλοι 1913 – 1998, Ιωάννινα 1998, 

σσ. 239 - 242, Κων. Ι. Κίτσος, «Κώστας Φρόντζος: το πάθος 
της Δημιουργίας», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, τ. 10, σσ. Ιβ΄- 
κη΄, Ιωάννινα 1988, σσ. 11 – 12, Ελένη Δούβλη Οικονομίδου, 
«Περί Κων/νου Α. Φρόντζου.: Η Δωδώνη και ο Κωνστα-
ντίνος Φρόντζος», Ο Λόγιος Παν, Τ. Η΄, 27 Ιουλ. – Σεπτ. 
1989, σσ. 277 – 281, Κ. Φρόντζος, Δωδωναίοι Λόγοι, Ιωάν-
νινα 2009, Κώστας Π. Βλάχος, «Ο δικαιωμένος της ιστο-
ρίας», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, τ. 9, Ιωάννινα 1987, σσ. 11 
- 12, Θεόδωρος Γεωργιάδης, « Ένα κολοσιαίο κι ένα φωτει-
νό παράδειγμα», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, τ. 9, Ιωάννινα 
1987, σσ. 13 – 14, 
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ται με την ίδρυση της Εταιρείας Ηπει-
ρωτικών Μελετών το 1954, όχι επει-
δή τότε συγκροτήθηκε τυπικά ο οργα-
νισμός αυτός, όσο γιατί έλαβε από την 
αρχή της ίδρυσής του την απόφαση να 
μην περιορισθεί μόνον στα πλαίσια της 
απλής νομικής υπόστασης, αλλά να γί-
νει η ζωντανή παρουσία στα Ιωάννινα 
και να εργαστεί για την πραγμάτωση 
των σκοπών που έθεσε3. 
Στα 65 χρόνια παρουσία της, η ΕΗΜ 
προσπάθησε και πέτυχε να παρουσιά-
σει έργο που είχε πανελλήνια και πα-
γκόσμια απήχηση σε Ηπειρώτες όπου 
γης και το οποίο μπορεί να διαιρεθεί 
στις ακόλουθες γενικές ενότητες: α) 
Περισυλλογή, διατήρηση, αξιολόγη-
ση και αξιοποίηση ιστορικού, αρχαι-
ολογικού και γενικά παραδοσιακού 
υλικού, β) Προσαρμογή της Παράδο-
σης στα σύγχρονα δεδομένα, γ) Άνο-
δος του πνευματικού και πολιτιστικού 
επιπέδου του Ηπειρωτικού λαού και 
δ) Αισθητική και καλλιτεχνική καλλι-
έργεια του κοινού. Πάντως, η οργανω-
τική ζωή της ΕΗΜ κινήθηκε μέσα στα 
πλαίσια που διαγράφει η σχετική για 
τα σωματεία νομοθεσία της Πολιτείας 
και εκφράστηκε με τα όργανα που προ-
βλέπουν τα άρθρα του καταστατικού 
της. Έτσι, η ΕΗΜ, σήμερα, συγκροτεί-
ται από Εταίρους, Μέλη και επίτιμους 

Εταίρους και διοικείται από 9μελές Δι-
οικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται 
κάθε τριετία4.
Με βάση αυτές τις σκέψεις επικεντρώ-
νουμε την προσοχή μας στις δράσεις 
για την επίτευξη των σκοπών του κατα-
στατικού. Η ΕΗΜ περιλάμβανε, στους 
στόχους της την έκδοση ετήσιου περιο-
δικού, δηλαδή το «Ηπειρωτικό Ημερο-
λόγιο» το οποίο εκδίδεται από το 1979 
ανελλιπώς έως σήμερα, και περιλαμ-
βάνει επιστημονικές εργασίες αναφε-
ρόμενες στην αρχαιολογία, την ιστορία, 
την γλωσσολογία, την λαογραφία και 
γενικότερα στην παράδοση της Ηπεί-
ρου5. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτούς 
τους επιστημονικούς χώρους στράφη-
κε και το εκδοτικό έργο της Εταιρείας 
Ηπειρωτικών Μελετών και το οποίο εί-
ναι συνυφασμένο με την ίδια την υπό-
στασή της. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι ενδιαφέρ-
θηκε για την παρουσίαση ανέκδοτων 
κειμένων και επιστημονικών μελε-
τών στηριζόμενων σε ανέκδοτο υλι-
κό. Δεν παρέλειψε, όμως, να ανασύρει 
στην επιφάνεια και δυσεύρετα παλαιά 
έργα σπουδαιότατης σημασίας. Κοντά 
σ’ αυτά, προγραμματίστηκε να εκδίδο-
νται και κριτικές αποτιμήσεις του έρ-
γου των κυριότερων εκπροσώπων της 
Ηπειρωτικής Γραμματείας, γραμμένες 

2 Ήπειρος. Ιστορική παράδοση και δημιουργική συνέχεια, 
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και ο θεμελιωτής της 
Κ. Φρόντζος…, ό. π., σσ. 2 – 38.
3 Γεώργιος Πλουμίδης, «Ο πνευματικός βίος της Ηπείρου», 
Ήπειρος, 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, 
(γεν. επιμ. Μ. Β. Σακελλαρίου), Αθήνα 1997, σσ. 417 – 418.
4 Καταστατικόν της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών 
(έγκριση υπ’ αρίθμ. 56/20-11-2011 πράξης συνεδριάσεως 
του Δ. Σ. της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών). 
Πρόεδροι της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών διετέλε-
σαν οι ακόλουθοι: Κωνσταντίνος Φρόντζος (1955 – 1986), 
Κωνσταντίνος Λαζαρίδης (1986 – 1995), Θεόδωρος Γεωρ-
γιάδης (1995 – 2001 και 2007 – 2009), Ελευθερία Νικολαΐ-
δου (2001 – 2004), Κωνσταντίνος Ν. Πέτσιος (2004 – 2007), 
Κωνσταντίνος Βλάχος (2009 – 2019) και Σωτήριος Δερδε-

μέζης (2019 έως σήμερα). 
Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ηπειρω-
τικών Μελετών, που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης 
Μαρτίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: 
Σωτήριος Δερδεμέζης, Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Στεφο-
πούλου, Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Κατσικούδης, Ταμίας: 
Δημήτριος Κουνάβος, Εφορεία πολιτιστικών θεμάτων και 
Λαογραφικού Μουσείου: Κατερίνη Λιάμπη, Εφορεία βιβλι-
οθήκης και εκδόσεων: Νικόλαος Αναστασόπουλος, Εφο-
ρεία κτιριακών εγκαταστάσεων: Άρης Υφαντής, Εφορεία 
Πινακοθήκης: Χαράλαμπος Χαρίσης, Μέλος: Κωνσταντί-
νος Πέτσιος.
5 Ήπειρος. Ιστορική παράδοση και δημιουργική συνέχεια, 
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και ο θεμελιωτής της 
Κ. Φρόντζος…, ό. π., σσ. 146 – 156.



Ε
τα

ιρ
εί

ες
 Σ

πο
υδ

ώ
ν

58

Εταιρεία Αχαΐκών Σπουδών
Πρακτικά 2019

από δόκιμους Έλληνες λογοτέχνες. 
Έως σήμερα η ΕΗΜ έχει πραγματοποι-
ήσει 94 συνολικά εκδόσεις6.
Επίσης, η ΕΗΜ έχει προβεί στην προ-
κήρυξη επιστημονικών διαγωνισμών, 
στην συγκρότηση Βιβλιοθήκης καθώς 
και στην οργάνωση ποικίλων πνευμα-
τικών εκδηλώσεων. Στην κεντρική αί-
θουσα εκδηλώσεων στο Μέγαρο της, 
εδώ και δεκαετίες, πραγματοποιούνται 
ποικίλες εκδηλώσεις με σταθερή συ-
χνότητα. 
Πρόκειται, επί παραδείγματι, για συ-
νέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, παρουσι-
άσεις βιβλίων, μουσικές εκδηλώσεις, 
συναυλίες ή εκδηλώσεις μαθητών 
ωδείων της Ηπείρου. Η ιστορία, η αρ-
χαιολογία, η παιδεία, η λογοτεχνία, η 
φιλολογία, η σύγχρονη σκέψη, η οικο-
νομία, η πολιτική, η θεολογία, ο τεχνι-
κός πολιτισμός, οι ανάγκες της ζωής, 
είναι τα θέματα με τα οποία ασχολού-
νται οι ομιλητές, Ηπειρώτες και ξένοι, 
εκπρόσωποι της επιστήμης και των 
γραμμάτων, πολιτικοί, μουσικοί, λογο-
τέχνες και άλλοι. 
Δεν είναι, συνεπώς, υπερβολή ο χαρα-
κτηρισμός που δόθηκε στο πνευματικό 
Κέντρο της ΕΗΜ, ότι στην ουσία απο-
τελούσε και αποτελεί το Λαϊκό Πανε-
πιστήμιο της Ηπειρωτικής πρωτεύου-
σας7.
Σε ένα παράλληλο επίπεδο, το 1964 
κατασκευάσθηκε το υπαίθριο θέατρο 
της ΕΗΜ στο σημερινό λόφο του Φρό-
ντζου, ιδιοκτησίας της Εταιρείας Ηπει-
ρωτικών Μελετών, που πλαισιώθη-
κε με τουριστικό περίπτερο, ζωολογι-
κό κήπο και εκθετήριο λαϊκής τέχνης, 

ενώ το 1969 αποπερατώθηκε και το κτί-
ριο της ΕΗΜ στο κέντρο της πόλης. 
Στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, καθόλη 
τη διάρκεια του καλοκαιριού, πραγμα-
τοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, θε-
ατρικές παραστάσεις και συναυλίες με 
μεγάλη επισκεψιμότητα. 
Ακόμη, η Εταιρεία από το 1960 οργάνω-
σε τα «Δωδωναία», αναβιώνοντας στον 
αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης θεα-
τρικές παραστάσεις αρχαίου δράματος 
από θιάσους των Αθηνών. 
Άλλωστε, οι γιορτές της Δωδώνης κα-
τέλαβαν στο γενικό πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων της ΕΗΜ εξέχουσα θέση 
και αποτελούσαν τον άξονα γύρω από 
τον οποίο στρέφονταν οι πολιτιστικές 
κυρίως εκδηλώσεις της επί δεκαετίες8. 
Επίσης με την συνδρομή της διασκευ-
άσθηκε η περιοχή των παλαιών στρα-
τώνων στα Λιθαρίτσια, στο κέντρο των 
Ιωαννίνων, στην οποία επίσης ο χώρος 
ανήκει. Εκτός από παρεμβάσεις της 
στην Βίτσα, την Πωγωνιανή και την 
Κόνιτσα, το 1987 η ΕΗΜ εγκαινίασε το 
Λαογραφικό της μουσείο, σε Οθωμανι-
κό Αρχοντικό του 19ου αιώνα, στο κέ-
ντρο των Ιωαννίνων9. 
Σε αυτό λειτουργούν μόνιμες εκθέσεις 
γυναικείων και ανδρικών παραδοσια-
κών στολών από την περιοχή της Ηπεί-
ρου, έργων ασημουργίας και χρυσοχο-
ΐας, έργων κεντητικής και υφαντικής 
και αγγειοπλαστικής. 
Επιπρόσθετα, λειτουργεί έκθεση κο-
σμημάτων, αντικειμένων καθημερι-
νής χρήσεως, γεωργικών εργαλείων, 
εργαλείων τεχνιτών, υφαντών, κεντη-
μάτων, δωμάτιο της νοικοκυράς καθώς 

6 Αναλυτική λίστα υπάρχει στο τέλος του κεφαλαίου
7 Ήπειρος. Ιστορική παράδοση και δημιουργική συνέχεια, 
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και ο θεμελιωτής της Κ. 
Φρόντζος…, ό. π., σσ. 157 – 174.
8 Ήπειρος. Ιστορική παράδοση και δημιουργική συνέχεια, 
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και ο θεμελιωτής της 
Κ. Φρόντζος…, ό. π., σσ. 184 – 253, Κ. Φρόντζος, Δωδωναίοι 

Λόγοι, Ιωάννινα 2009.
9 Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ίδρυμα Μελετών Ιο-
νίου και Αδριατικού Χώρου, Λαογραφικό Μουσείο «Κώ-
στας Φρόντζος», Ιωάννινα 2018, Ήπειρος. Ιστορική πα-
ράδοση και δημιουργική συνέχεια, Η Εταιρεία Ηπειρωτι-
κών Μελετών και ο θεμελιωτής της Κ. Φρόντζος…, ό. π., 
σσ. 115 – 1 34
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και ένας όροφος αστικού σπιτιού10. 
Στην ίδια κατεύθυνση, εξαιρετικά ση-
μαντική και πλούσια είναι και η συλλο-
γή της Πινακοθήκης της ΕΗΜ, καθώς 
σε αυτή συμπεριλαμβάνονται έργα με-
ρικών από τους σπουδαιότερους ζω-
γράφους (Ουμβέρτος Αργυρός, Νικό-
λαος Λύτρας, Πάρης Πρέκας, Απόστο-
λος Πανταζής, Κενάν Μεσαρέ, κ.λπ.). 
Πρόκειται για δωρεές των ίδιων των 
δημιουργών προς την Ε.Η.Μ., αλλά 
και δωρητών, με στόχο τον εμπλουτι-
σμό της Πινακοθήκης της και την ενί-
σχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου 
στην Ήπειρο. Τέλος, το 1976 η Εται-
ρεία ίδρυσε ως θυγατρικό τμήμα της το 
« Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατι-
κού Χώρου» στο οποίο υπάγεται μέρος 
του Λαογραφικού Μουσείου και της Βι-
βλιοθήκης11.
Ας επικεντρώσουμε σε αυτό το σημείο 
την προσοχή μας, στην Βιβλιοθήκη, η 
οργάνωση της οποίας υπήρξε προτεραι-
ότητα από την ίδρυση του Ιδρύματος με 
βασικό σκοπό τη συγκέντρωση όλων 
των βιβλίων που έχουν γραφεί για τον 
Ηπειρωτικό χώρο από έλληνες και ξέ-
νους συγγραφείς12. Η Βιβλιοθήκη μαζί 
με το Αναγνωστήριο στεγάζεται στον 
4ο όροφο του Μεγάρου της ΕΗΜ και δι-
αθέτει σήμερα περίπου 75.000 τίτλους 
βιβλίων. Ασφαλώς ξεχωρίζει το τμήμα 
Ηπειρωτικής βιβλιογραφίας στο οποίο 
έχουν συγκεντρωθεί έργα Ηπειρωτών 
συγγραφέων, αλλά και όσα αναφέρο-
νται στον Ηπειρωτικό χώρο, αναλόγου 
ιστορικού, αρχαιολογικού, λαογραφι-

κού, φιλολογικού και λογοτεχνικού εν-
διαφέροντος. Η απόκτηση των βιβλί-
ων προήλθε είτε από προσφορές βιβλί-
ων εκ μέρους επιστημόνων, συγγραφέ-
ων, πνευματικών ανθρώπων, Δημοσίων 
Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων, Οργανισμών ή 
Σωματείων, είτε από αγορές βιβλίων. 
Βεβαίως καθοριστική προς αυτήν την 
κατεύθυνση υπήρξε η πρακτική της δω-
ρεάς βιβλιοθηκών από ανθρώπους των 
γραμμάτων.
Αξίζει να επισημανθεί ότι ο ηλεκτρονι-
κός κατάλογος της Βιβλιοθήκης περιέ-
χει αφενός την ηλεκτρονική καταγρα-
φή βιβλίων με ηπειρωτικό περιεχόμε-
νο και τα βιβλία ηπειρωτών συγγραφέ-
ων και αφετέρου αποδελτίωση, κατά 
τίτλο και συγγραφέα, ηπειρωτικού πε-
ριεχομένου άρθρων κυρίως από ηπει-
ρωτικά περιοδικά έως και το 198013. 
Επίσης, η Βιβλιοθήκη διαθέτει ένα τμή-
μα με 700 περίπου τόμους παλαιοτύ-
πων που παρουσιάζουν εξαιρετικό εν-
διαφέρον και προέρχονται από τυπο-
γραφεία της Βιέννης, της Βενετίας, 
της Τεργέστης, της Λειψίας και άλλων 
πόλεων. Η έκδοση του παλαιότερου 
παλαιοτύπου προσδιορίζεται στα 1533 
και του νεότερου στα 185014. 
Βεβαίως, η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας 
Ηπειρωτικών Μελετών διαθέτει πλή-
ρεις σειρές παλαιότερων και νεότε-
ρων περιοδικών όπως τον «Φιλολογικό 
Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως», την 
«Δωδώνη», τα «Ηπειρωτικά Χρονικά», 
την «Ηπειρωτική Εστία», τα «Ηπειρω-
τικά Γράμματα» και άλλα.

10 Μαρίνα Βρέλλη Ζάχου, «Τα ηπειρωτικά κοσμήματα 
(Ιστορία – Λαογραφία)», Εικαστική Παιδεία, τ. 24, 2008, 
σσ. 94 – 105, Θεόδωρος Κ. Σιόντης, «Νομίσματα σε κο-
σμήματα από τις μουσειακές συλλογές των Ιωαννίνων», 
Kerma IV Νόμισμα/ Κόσμημα, Πρακτικά Διεθνούς Συνε-
δρίου Ίος, 26 – 28 Ιουνίου 2009, Αθήνα 2009, σσ. 55 – 75.
11 Αναλυτική λίστα υπάρχει στο τέλος του κεφαλαίου
12 Ήπειρος. Ιστορική παράδοση και δημιουργική συνέ-
χεια, Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και ο θεμελιωτής 

της Κ. Φρόντζος…, ό. π., σσ. 175 – 183.
13 Αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο πραγματοποι-
είται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ehm.openabekt.
gr
14 Μιχαήλ Σ. Κορδώσης, «Ελληνικά Παλαιότυπα σε Βιβλι-
οθήκες της πόλεως των Ιωαννίνων Ι. Παλαιότυπα Βιβλιο-
θηκών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Εταιρείας Ηπειρω-
τικών Μελετών (Ε.Η.Μ.)», Δωδώνη, τ. Δ΄, Ιωάννινα 1975, 
σσ. 49 – 78.
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Έχοντας διασαφηνίσει λοιπόν, τις κε-
ντρικές παραμέτρους και τις στοχεύ-
σεις σχετικά με την περισυλλογή βι-
βλίων και αντίστοιχα αρχειακού υλικού 
Ηπειρωτικού ενδιαφέροντος, επεκτεί-
νουμε το ενδιαφέρον μας στο Ιστορικό 
Αρχείο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Με-
λετών, το οποίο υπάγεται στο θυγατρι-
κό « Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδρια-
τικού Χώρου». Αυτό υποδιαιρείται στις 
ακόλουθες θεματικές κατηγορίες: α) το 
Αρχείο Ηπειρωτικού και Αθηναϊκού Τύ-
που, β) το Ιστορικό Αρχείο εγγράφων, 
(εκκλησιαστικών, οικογενειακών, εκ-
παιδευτικών και Βαλκανικών πολέμων) 
γ) το Αρχείο φωτοτυπικής αναπαραγω-
γής και Μικροφωτογράφισης και δ) το 
Αρχείο Φωτογραφιών και Χαρτών. Σχε-
τικά με την μέθοδο και τις διαδικασίες 
προσκτήσεων του ιστορικού Αρχείου 
οφείλουμε να τονίσουμε την δυσκολία 
του εγχειρήματος. Η ΕΗΜ με εγκυκλί-
ους της από το 1961 και εξής απευθυνό-
ταν σε όλους τους εκπαιδευτικούς λει-
τουργούς της δημοτικής εκπαίδευσης, 
στους προϊσταμένους Επιθεωρητές και 
τους Προέδρους των κοινοτήτων και 
ζητούσε να ενισχύσουν την προσπά-
θεια της περισυλλογής των καταλοίπων 
του ιστορικού βίου της Ηπείρου, δίνο-
ντας λεπτομερείς οδηγίες για την κατα-
γραφή των κτητορικών επιγραφών των 
Μοναστηριών, παλαιών οικιών, σχολεί-
ων ή των κρηνών, των ενθυμήσεων από 
εκκλησιαστικά βιβλία και σωζόμενους 
κώδικες σε κοινοτικά γραφεία ή ιδιώτες 
καθώς και απόκτησης πάσης φύσεως 
εγγράφων και εντύπων. Έτσι, με επι-
μονή και με εκκλήσεις, στις οποίες πολ-
λοί επιφανείς και μη Ηπειρώτες αντα-
ποκρίθηκαν και δώρισαν στην ΕΗΜ ση-
μαντικά ιδιωτικά αρχεία, συγκροτήθη-

κε το Ιστορικό Αρχείο15. 
Προσεγγίζοντας, αναλυτικότερα, τα 
συγκεκριμένα δεδομένα επικεντρώ-
νουμε αρχικά το ενδιαφέρον μας στο 
Αρχείο των Εφημερίδων Ηπειρωτικού 
Τύπου, το οποίο είναι εξαιρετικά πλού-
σιο και αποτελεί το βασικό πεδίο έρευ-
νας για τους επισκέπτες της Βιβλιοθή-
κης. Όλες οι εφημερίδες που εκδόθη-
καν στην Ήπειρο, ημερήσιες, εβδομα-
διαίες ή περιοδικές, και όσες άλλες εκ-
δίδονταν έξω από την Ήπειρο, από τις 
Ηπειρωτικές παροικίες, συγκεντρώθη-
καν, σε εξαιρετικά ικανοποιητικό βαθμό 
και βιβλιοδετήθηκαν. Στη διάθεση των 
ερευνητών, ακόμα, είναι και όσα αρχεία 
Ηπειρωτικών εφημερίδων έχουν συ-
γκεντρωθεί με δωρεές και αγορές από 
τις αρχές του 1900, ενώ αγοράζονται συ-
στηματικά και βιβλιοδετούνται και τα 
φύλλα ορισμένων αθηναϊκών εφημερί-
δων. Ειδικότερα, αυτήν την στιγμή, το 
Αρχείο Τύπου της ΕΗΜ περιλαμβάνει 
86 εφημερίδες Ηπειρωτικού ενδιαφέ-
ροντος, για πολλές από τις οποίες η σει-
ρά είναι πλήρης. Μεταξύ άλλων, πραγ-
ματοποιώ ιδιαίτερη μνεία στις εφημε-
ρίδες του Μεσοπολέμου « Ήπειρος», 
«Ηπειρωτικός Αγών», «Ελευθερία», 
«Κήρυξ», «Αώος», «Ηπειρωτική Ηχώ» 
καθώς και στις εφημερίδες της οθωμα-
νικής περιόδου «Η Φωνή της Ηπείρου», 
«Γιάνγια – Ιωάννινα» και άλλες. 
Συνεχίζοντας την παρουσίαση με το 
Ιστορικό Αρχείο εγγράφων της Εταιρεί-
ας Ηπειρωτικών Μελετών, πραγματο-
ποιούμε μνεία αρχικά στο εκκλησιαστι-
κό αρχείο το οποίο περιλαμβάνει Κώδι-
κες Εκκλησιαστικών πράξεων, του 19ου 
αιώνα, της Μητρόπολης Ιωαννίνων, της 
Μητρόπολης Βελλάς και Κονίτσης, της 
Επισκοπής Δρυϊνουπόλεως καθώς και 

15 Αναλυτικά για το Ιστορικό Αρχείο της ΕΗΜ και του 
ΙΜΙΑΧ βλ. Ήπειρος. Ιστορική παράδοση και δημιουργική 

συνέχεια, Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και ο θεμελι-
ωτής της Κ. Φρόντζος…, ό. π., σσ. 98 - 114.
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λυτά έγγραφα και σπαράγματα από κώ-
δικες άλλων Μητροπόλεων. Επίσης η 
ΕΗΜ έχει στην κατοχή της το προσω-
πικό αρχείο του Επισκόπου Μιλητουπό-
λεως Ιεροθέου, εξάρχου του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου στην Αλβανία από 
το 1922 έως το 1929 καθώς και το προσω-
πικό αρχείο του Επισκόπου Αργυροκά-
στρου Παντελεήμονος. 
Παράλληλα, στον εκπαιδευτικό τομέα, 
το Ιστορικό Αρχείο της ΕΗΜ περιλαμ-
βάνει Βιβλία Πρακτικών της Ζωσιμαίας 
Σχολής, Συμφωνητικά δασκάλων, Βι-
βλία Πρακτικών πολλών Σχολείων του 
Νομού Ιωαννίνων και γενικότερα ποι-
κίλα έγγραφα για την εκπαιδευτική κα-
τάσταση στην Ήπειρο. Στην ίδια κατεύ-
θυνση, το Αρχείο είναι πλούσιο για ζη-
τήματα των Βαλκανικών πολέμων κα-
θώς διαθέτει το Αρχείο του Δημητρίου 
Γέροντα για τους Γαριβαλδινούς, οθω-
μανικούς χάρτες και 9 φιλμ για χάρτες 
οχύρωσης του Μπιζανίου. 
Ως συμπλήρωμα των προλεχθέντων 
πραγματοποιούμε ιδιαίτερη αναφορά 
στα οικογενειακά αρχεία που συμπλη-
ρώνουν το Ιστορικό Αρχείο Εγγράφων 
της ΕΗΜ. Για παράδειγμα κάνουμε 
λόγο στο αρχείο του δικηγόρου Λέαν-
δρου Μίσιου, που αποτελείται από ποι-
κίλα έγγραφα από το 1730 έως το Μεσο-
πόλεμο. Ακολούθως, σημαντικό είναι 
το αρχείο του Γιαννιώτη λογοτέχνη Δη-
μητρίου Σαλαμάγκα με πληθώρα εγγρά-
φων, λογοτεχνικών κειμένων και επι-
στολών με ανθρώπους της λογοτεχνίας 
και της πολιτικής ανά την Ελλάδα. Επί-
σης, μνεία γίνεται στο πολύτιμο Αρχείο 
του αρχιγραμματέα του Αλή Πασά Κώ-
στα Γραμματικού. 
Η τρίτη ενότητα του Ιστορικού Αρχεί-
ου της ΕΗΜ αφορά τα μικροφωτογρα-
φημένα ή σε φωτοτυπίες έγγραφα και 
αντίγραφα εγγράφων, που ευρίσκονται 
σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία του εσω-

τερικού και του εξωτερικού. Ειδικότε-
ρα, η ΕΗΜ διαθέτει το Αρχείο του Αλή 
Πασά, στο οποίο περιέχονται εκατοντά-
δες εγγράφων και αποφάσεων του ιδί-
ου και των γιών του και προέρχεται από 
την Εθνική και την Γεννάδιο Βιβλιοθή-
κη. Επίσης, διαθέτει το Αρχείο του Ιω-
άννου Σταύρου, πατέρα του Γεωργί-
ου Σταύρου, το οποίο έχει παραχωρή-
σει φωτογραφημένο η Εθνική Τράπεζα. 
Στην ίδια κατεύθυνση, στο Αρχείο της 
ΕΗΜ εντάσσεται και σημαντικός αριθ-
μός μικροφωτογραφημένων Κωδίκων 
Μητροπολιτών, σχετικών με την Ήπει-
ρο, προερχομένων από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και το Άγιο Όρος. 
Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση του 
Ιστορικού Αρχείου πραγματοποιώντας 
αναφορά στην συλλογή φωτογραφι-
ών και χαρτών ηπειρωτικού ενδιαφέρο-
ντος, η οποία εκτείνεται χρονολογικά 
από τον 19ο αιώνα έως τις ημέρες μας. 
Στο Αρχείο φυλάσσονται εκατοντάδες 
φωτογραφίες, καρτ ποστάλ αλλά και 
δελτάρια είτε από δωρεές είτε από αγο-
ρά, τα οποία είναι ταξινομημένα χρονο-
λογικά και θεματικά και αφορούν, βε-
βαίως, τον Ηπειρωτικό χώρο. Αντίστοι-
χα, εξαιρετικά πλούσιο είναι και το αρ-
χείο των χαρτών, στο οποίο περιλαμβά-
νονται, επίσης, εκατοντάδες ελληνικοί, 
αυστριακοί, τουρκικοί αλλά και επιτελι-
κοί χάρτες, σχετικοί με την Ήπειρο.
Η καταγραφή του υπάρχοντος αρχει-
ακού υλικού της Εταιρείας Ηπειρωτι-
κών Μελετών, μας δεικνύει ότι πρόκει-
ται για ένα Αρχείο με συνεχή ροή, δη-
λαδή με άλλα λόγια ένα τρέχον αρχείο, 
το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται και η 
αντίστοιχη συλλογή επεκτείνεται. Χω-
ρίς αμφιβολία, στο 300, περίπου, ετών 
ιστορικό αρχείο περιλαμβάνονται και 
διασώζονται πλέον ιστορικά έγγρα-
φα και ντοκουμέντα όπου καταγράφο-
νται αποφάσεις, έγγραφα, αλληλογρα-
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φία, ημερολόγια, που δείχνουν την πο-
λιτική, οικονομική, αγροτική, κοινωνι-
κή, πολιτισμική πορεία του Ηπειρωτι-
κού χώρου. Οφείλω, όμως, να σημειώ-
σω ότι στην πλειοψηφία του το συγκε-
κριμένο Ιστορικό Αρχείο για τον Ηπει-
ρωτικό χώρο δεν είναι ψηφιοποιημέ-
νο και εν πολλοίς εκκρεμεί η αναλυτική 
καταγραφή του. 
Πάντως, η ΕΗΜ, περάν της Βιβλιοθή-
κης της και του Αρχείου των εφημερί-
δων που είναι εύκολα προσβάσιμα στο 
αναγνωστικό κοινό, διαθέτει το Ιστορι-
κό Αρχείο της στους ερευνητές. Αναμ-
φισβήτητα, πρόθεση, στόχος και ελπί-
δα της ΕΗΜ είναι η περαιτέρω αναλυ-
τική ταξινόμηση, η λεπτομερής κατα-
γραφή, η τεκμηρίωση, η ευρετηρίαση, 
η ψηφιοποίηση, η αρχειοθέτηση, η δι-
αφύλαξη, η αξιοποίηση και η διασφά-
λιση της προσβασιμότητας του ανω-
τέρω αρχειακού υλικού σε κάθε ενδια-
φερόμενο. Άλλωστε αυτό είναι και το 
στοίχημα, αναφορικά με την διαχείρι-
ση του αρχείου τους, πολλών Εταιρειών 
Μελετών ή Σπουδών. Η ΕΗΜ στοχεύει 
στο διάλογο και στη συμπόρευση με άλ-
λους αρχειακούς φορείς ή άλλες εται-
ρείες Μελετών ή Σπουδών, όπως επί-
σης και στη συνέχεια της συνεργασίας 
της με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 
την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης. 
Επίσης επιδιώκει την εξεύρεση οικονο-
μικών πόρων για την αρτιότερη διαχεί-
ριση του Αρχείου και προσβλέπει στη 
χρήση νέων μεθόδων διαχείρισης προς 
μία θετική πορεία αλλά και την πραγ-
ματοποίηση γενικών ερευνητικών προ-
γραμμάτων. 
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών έχει 
εκπληρώσει σε μεγάλο βαθμό μερικούς 
από τους βασικούς στόχους της και έχει 
διαμορφώσει μία ερευνητική υποδο-
μή για τη μελέτη της τοπικής ιστορίας, 
καθώς και τη διεξαγωγή ειδικών ερευ-

νών για τη νεότερη και σύγχρονη ιστο-
ρία της Ηπείρου. Το μέλημα, από εδώ 
και στο εξής, είναι να προσαρμοστούν 
οι στόχοι στα νέα δεδομένα της σύγ-
χρονης ψηφιακής ηλεκτρονικής πραγ-
ματικότητας, ώστε αυτά να συμβάλουν 
στην έρευνα και στη διεπιστημονική 
προσέγγιση πολλών ζητημάτων. Άλ-
λωστε, η διάχυση της πληροφορίας και 
η προβολή του έργου των Εταιρειών θα 
πρέπει να είναι το διακύβευμα της περι-
όδου που διανύουμε και ένα στοίχημα 
που πρέπει να κερδηθεί. 
Σας ευχαριστώ.

* Ο Νικόλαος Αναστασόπουλος είναι Έφο-
ρος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Εται-
ρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Επίκουρος 
Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ελ-
ληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων.
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1. Κ. Θ. Δημαράς, Η λογιοσύνη των Ηπειρωτών, λόγος επι-
μνημόσυνος στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Π. Αρα-
βαντινού, Ιωάννινα 1960 
2. Κώστας Κρυστάλλης, Η τελετή των αποκαλυπτηρίων της 
προτομής του, προσφώνηση Κ. Φρόντζου, ομιλία Μιχ. Πε-
ράνθη, Ιωάννινα 1960 
3. Νικ. Β. Τωμαδάκης, Οι λόγιοι του Δεσποτάτου της Ηπεί-
ρου, Ιωάννινα 1960 
4. Π. Αραβαντινός, Βιογραφική συλλογή λογίων της Τουρ-
κοκρατίας, (εισαγωγή - επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά), Ιωάννι-
να 1960 
5. Μιχ. Μπάης, Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
1961,
6. Δημ. Ευαγγελίδης, Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου και 
άλλα μελετήματα, Ιωάννινα 1962
7. Έρα Λ. Βρανούση, Κομισκόρτης ο εξ Αρβάνων, σχόλιον εις 
χωρίον της Άννης Κομνηνής, Ιωάννινα 1962
8. Λ. Ι. Βρανούσης, Χρονικά της Μεσαιωνικής και Τουρκο-
κρατούμενης Ηπείρου, εκδόσεις και χειρόγραφα, Ιωάννι-
να 1962
9. Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Ζαλοκώστας, ο άνθρωπος και ο 
ποιητής, Ιωάννινα 1962
10. Χρ. Χρηστοβασίλης, Ηπειρωτικά παραμύθια, Ιωάννι-
να 1963
11. Ντίνος Κονόμος, Ηπειρώτες στη Ζάκυνθο, Ιωάννινα 1964
12. Κοσμάς Θεσπρωτός και Αθανάσιος Ψαλίδας, Γεωγραφία 
Αλβανίας και Ηπείρου εκ νεωτάτου χειρογράφου του Κοσμά 
Θεσπρωτού, τοπογραφικά σχεδιογραφήματα και γεωγραφι-
κοί χάρτες του ιδίου, (προλεγόμενα και σημειώσεις Αθαν. Χ. 
Παπαχαρίση), Ιωάννινα 1964
13. Ευάγγελος Μπόγκας, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπεί-
ρου (Βορείου, Κεντρικής και Νοτίου). Τόμ. Α’, Ιωάννινα 1966
14. Δ. Σ. Σαλαμάγκας, Περίπατοι στα Γιάννινα, Ιστορικο- 
Λαογραφικά σημειώματα, Ιωάννινα
15. Giuseppe Schirο, Το Χρονικό των Τόκκων, Τα Ιωάννινα 
κατά τας αρχάς του ΙΕ΄ αιώνος, Ιωάννινα 1965
16. Λ. Βρανούσης, Ιστορικά και τοπογραφικά του μεσαιωνι-
κού κάστρου των Ιωαννίνων, Αθήναι 1968
17. Ιωάννης Λαμπρίδης, Ηπειρωτικά Αγαθοεργήματα και 
άλλα δημοσιεύματα (Ζαγορισιακά - 1980, διάφοροι λόγοι 
κλπ.,. τόμ. Α΄, Ιωάννινα 1971 / Ηπειρωτικά Μελετήματα, 
Ιωάννινα - Αλή Πασάς, Κούρεντα και Τσαρκοβίστα - Κατσα-
νοχώρια - Μαλακάσι - Ιερά Σκηνώματα - Πωγώνι - Ζαγόρι - 
Σούλι, τεύχη 1-10. τόμ. Β΄, Ιωάννινα 1971
18. Γ. Γαζής, Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα, 
ιστορικαί σημειώσεις εις το λεξικόν Ν. Πατσέλη, (εκδοτική 
επιμέλεια Λ. Βρανούση), Ιωάννινα 1971, σελ. 459
19. Δημ. Τ. Ν. Μπότσαρης, Μάρκος Μπότσαρης, ο αετός του 
Σουλίου, Ιωάννινα 1973
20. Ελευθ. Ι. Νικολαϊδου, Το αρχείο Ιωάννου Λάππα και 
Αντιγόνης Τζαβέλλα (1912-1913) και η απελευθέρωση των 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1975, σελ. 121
21. G. Chantepleure, Τα Ιωάννινα πολιορκημένα, (μετάφρα-
ση Γ. Τσοκοπούλου), Ιωάννινα 1975, σελ. 198
22. Αθηναγόρας, Οικουμενικός Πατριάρχης, (επιμέλεια Ι. Θ. 
Αναστασίου), Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών, Ιωάννινα 1976, 

σελ. 543 (έργο συλλογικό)
23. Δημ. Φ. Καρατζένης, Γώγος Μπακόλας, ο αδάμαστος 
οπλαρχηγός του ‘21, Ιωάννινα 1978
24. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1979
25. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1980
26. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1981
27. Αχμέτ Μουφίτ, Αλή Πασάς ο Τεπελενλής (1744-1822), 
Ιωάννινα 1980
28. Γ. Σαρηγιάννης, Η δημιουργία, η εξέλιξη και η συγκρότη-
ση της Σουλιώτικης Ομοσπονδίας, Ιωάννινα 1981
29. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1982
30. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1983
31. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1984
32. Γ. Σιορόκας, Άγνωστη διασκευή της «Αληπασιάδας» του 
Χατζή Σεχρέτη, Ιωάννινα 1983
33. Παν. Αραβαντινός, Περιγραφή της Ηπείρου, τ. Α-Γ, (Ει-
σαγωγή Κ. Θ. Δημαρά, επιμέλεια εκδόσεως Ε. Ι. Νικολαϊ-
δου), Ιωάννινα 1984
34. Ariadna Camariano - Cioran: L’ Epire et pays 
Roumaines, Ιωάννινα 1984
35. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1985
36. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1986
37. Παν. Αραβαντινός, Ιστορία της Ελληνικής παιδείας παρ’ 
Έλλησιν, (Εισαγωγή Κ. Θ. Δημαρά, επιμέλεια εκδόσεως Ε.Ι. 
Νικολαϊδου), Ιωάννινα 1986
38. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1987
39. Αρσ. Γεροντικός, Μύθοι Jean de Fontaine, Ιωάννινα 1987
40. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1988
41. Δημ. Καρατζένης, Επανάστασις και καταστροφή Καλαρ-
ρύτων - Συρράκου, Ιωάννινα 1988
42. Ήπειρος. Ιστορική παράδοση και δημιουργική συνέχεια. 
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και ο θεμελιωτής της Κ. 
ΦΡΟΝΤΖΟΣ, Ιωάννινα 1989
43. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1989
44. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1990
45. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1991
46. Στέφ. Μπέτης, Φιλητάς και Ασώπιος. Οι διδάσκαλοι του 
γένους, Ιωάννινα 1991
47. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1992
48. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1993-94
49. F.-C.-H.-L. Pouqueville, Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα Ηπειρω-
τικά, (Προλεγόμενα - Μετάφραση: Κώστας Π. Βλάχος), τόμ. 
Ι, Ιωάννινα 1994
50. Ελευθ. Ι. Νικολαϊδου, Η ρουμανική προπαγάνδα στο βι-
λαέτι Ιωαννίνων και στα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου, τ. 
Α΄ (μέσα 19ου αι. - 1900), Ιωάννινα 1995
51. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1995
52. F.-C.-H.-L. Pouqueville, Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα Ηπειρω-
τικά, (Προλεγόμενα - Μετάφραση: Κώστας Π. Βλάχος), τόμ. 
ΙΙ, Ιωάννινα 1996
53. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1996-97
54. Κ. Ευ. Οικονόμου, Η αλβανική γλωσσική επίδραση στα 
Ηπειρωτικά ιδιώματα, Ιωάννινα 1997
55. Βασίλειος Βύρ. Αναστασίου, Ιερά Μονή Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου Σωσίνου, Ιωάννινα 1998
56. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1998

Οι εκδόσεις της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών
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57. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1999
58. Γ. Σιορόκας, Η εξωτερική πολιτική του Αλή πασά των Ιω-
αννίνων. Από τον Τίλσιτ στη Βιέννη (1807-1815), Ιωάννινα 1999
59. Κ. Σουέρεφ, Μυκηναϊκές μαρτυρίες από την Ήπειρο, Ιω-
άννινα 2001
60. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2000-2001
61. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2002-2003
62. Β. Αν. Χαρίσης, Ιωάννινα. Ίδρυση - Χωροταξικός ρόλος - 
Μορφή της πρωτοβυζαντινής πόλεως, Ιωάννινα 2003
63. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2004
64. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2005
65. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2006
66. Δροσιά Κατσίλα, Ο βίος και το έργο του Χρηστοβασίλη, 
Ιωάννινα 2007
67. Τριαντάφυλλος Απ. Σιούλης, Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος 
των εκκλησιών στην Ήπειρο και οι τεχνίτες του ξύλου, Ιω-
άννινα 2008
68. Παναγιώτης Τζουμέρκας, Ο Επίσκοπος Κίτρους Παρθέ-
νιος Βαρδάκας (1904-1933), Ιωάννινα 2008
69. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2007, σελ. 333
70. Αστέριος Αργύριος, Η Μεγάλη Ιδέα στο έργο του Αριστο-
τέλη Βαλαωρίτη, Ιωάννινα 2008
71. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2008
72. Κ. Φρόντζος, Δωδωναίοι Λόγοι, Ιωάννινα 2009
73. Α. Καραμπερίδη, Η Μονή Πατέρων και η Ζωγραφική του 
16ου και 17ου αιώνα στην περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων, Ιω-
άννινα 2009
74. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2009
75. Λεύκωμα Απόστολου Πανταζή, Ιωάννινα 2010
76. Κ. Ευ. Οικονόμου, Σλαβικά λεξιλογικά δάνεια στα ελλη-
νικά ιδιώματα της Ηπείρου, Ιωάννινα 2010
77. Δ. Γρ. Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες των βυζαντινών μνη-
μείων της Άρτας κατά την περίοδο του Δεσποτάτου της 

Ηπείρου, Ιωάννινα 2010
78. Β. Αν. Χαρίσης, Δωδώνη, αρχιτεκτονικά μελετήματα, 
Ιωάννινα 2010
79. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2010
80. Ο. Γ. Παλαιολόγου, Το Νηπιακόν Επιμελητήριον Μελά. Η 
ίδρυση και τα πρώτα χρόνια (1893-1922), Ιωάννινα 2011
81. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2011
82. Νικόλαος Α. Αναστασόπουλος, Παραβατικές συμπερι-
φορές και καταστολή στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο. 
Το παράδειγμα του Νομού Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2012 και 
Παράρτημα
83. Γεώργιος Μ. Θεοδωράκης, Από την Εποποιία του 1912, 
Πολεμικές σελίδες Μέρος 1ον Ήπειρος, (Εισαγωγή - Σχόλια: 
Ιοκάστη Ρίζου-Κάντζιου), Ιωάννινα 2013
84. Ελένη Χατζούδη – Τούντα, Ταξιδεύοντας από την Αθήνα 
στο Μπιζάνι. Μέσα από τα φύλλα των εφημερίδων του 1912-
1913, Ιωάννινα 2013
85. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2012
86. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2013
87. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2014
88. Πρακτικά Α΄ Πανηπειρωτικού Συνεδρίου «Ιστορία – Λο-
γιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 
1913», 2 τ. Α-Β, Ιωάννινα 2015
89. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2015
90. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2016
91. Κ.Ι. Σουέρεφ (επιμ.), « Ήπειρος 1881-1945: Αρχεία και Αρ-
χαιότητες», Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, 18 Φεβρ. 
2015, Ιωάννινα 2017
92. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2017
93. Πρακτικά Β΄ Πανηπειρωτικού Συνεδρίου «Η πνευματική 
κίνηση στα Ιωάννινα τον 18ο αι. και η παρουσία του Ευγενί-
ου Βούλγαρη», Ιωάννινα 2018
94. Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 2018.

1. Ελευθ. Ι. Νικολαϊδου, Ξένες προπαγάνδες και εθνική αλ-
βανική κίνηση στις μητροπολιτικές επαρχίες Δυρραχίου και 
Βελεγράδων κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου 
αιώνα, Ιωάννινα 1978
2. Απόστ. Γλαβίνας, Το αυτοκέφαλον της εν Αλβανία Ορθο-
δόξου Εκκλησίας επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων, Ιωάν-
νινα 1978
3. Ιωάν. Βάρτσος, Δυτική πολιτική των Αθηνών κατά τον 5o 
π.Χ. αιώνα, Ιωάννινα 1978
4. Αλκ. Χαραλαμπίδης, Συμβολή στη μελέτη της Εφτανη-
σιώτικης Ζωγραφικής του 18ου και 19ου αιώνα, Ιωάννινα 
1978
5. Ελευθ. Ι. Νικολαϊδου, Οι Κρυπτοχριστιανοί της Σπαθίας 
(αρχές 18ου αι. - 1912), Ιωάννινα 1979
6. Θεοπ. Λίβα – Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες της μονής Ντί-
λιου, Ιωάννινα 1980
7. Αποστ. Γλαβίνας, Έγγραφα περί της πραξικοπηματικής 
συγκροτήσεως της συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της 
Αλβανίας (1912), Ιωάννινα 1981
8. Γεώργιος Σιορόκας, Το Γαλλικό Προξενείο της Άρτας 

(1702-1789), Ιωάννινα 1981
9. Ελευθ. Ι. Νικολαϊδου, Η αλβανική κίνηση στο βιλαέτι των 
Ιωαννίνων και η συμβολή των λεσχών στην ανάπτυξη της, 
Ιωάννινα 1984
10. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Οι συντεχνίες στα Γιάννενα 
κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, Ιωάννινα 1988
11. Φώτης Πέτσας, Σελίδες από την ιστορία των Ηπειρωτών. 
Από τους μυθικούς χρόνους ως τις μέρες μας, Ιωάννινα 1993
12. Γεώργιος Σιορόκας, Η τουρκική αμυντική οργάνωση των 
Ιωαννίνων σε σχέση με τις αντίπαλες γραμμές και τις επι-
χειρήσεις της απελευθέρωσης, Ιωάννινα 2000
13. Γεώργιος Σμύρης, Το οχυρωματικό δίκτυο του Πασαλικί-
ου Ιωαννίνων (1788-1822) - Μια συνολική αποτίμηση, Ιωάν-
νινα 2004
14. Ν Κατσικούδης, Δωδώνη: Οι τιμητικοί ανδριάντες, Ιωάν-
νινα 2005
15. Μαρία Π. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων 
Μιχαήλ και Κωνσταντίνου στη Β. Ήπειρο, Ιωάννινα, 2011
16. Ελένη Μάργαρη, Η γυναίκα στη νεοελληνική γλυπτική, 
Ιωάννινα, 2014.

Οι εκδόσεις του Ιδρύματος Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου
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Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών από 
την ίδρυσή της (1952) και ως σήμερα, 
έχει αναπτύξει έντονη πνευματική δρα-
στηριότητα με συνέδρια, ομιλίες, εκ-
θέσεις, εκδηλώσεις και εκδόσεις. Μια 
από τις κύριες δραστηριότητές της εί-
ναι η ίδρυση και λειτουργία του «Μου-
σείου Σολωμού Κερκύρας» στο σπί-
τι που έζησε τα τελευταία εικοσιπέντε 
χρόνια της ζωής του ο Εθνικός μας Ποι-
ητής, όπου και πέθανε. Δεδομένου ότι 
στους χώρους του Μουσείου στεγάζο-
νται τα γραφεία της Εταιρείας, και φι-
λοξενούνται οι εκδηλώσεις της, υπάρ-
χει μια, κατά κάποιον τρόπο, αμφίδρο-
μη σχέση ανάμεσα στο δημιούργημά 
της –το Μουσείο Σολωμού- και την ίδια 
την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών. 

Βασικός στόχος η διατήρηση της πνευ-
ματικής παράδοσης του Ιονίου, με επί-
κεντρο τη μεγάλη μορφή του Διονυσίου 
Σολωμού.

Α.- Ο Σολωμός στην Κέρκυρα
Ο Σολωμός εγκαθίσταται στην Κέρκυρα 
τον Δεκέμβρη του 1828. Είναι ήδη ο γνω-
στός ποιητής του μεγαλόπνοου ποιήμα-
τος « Ύμνος εις την Ελευθερίαν». To ποί-
ημα αυτό, (οι πρώτες στροφές του οποί-
ου θ’ αποτελέσουν αργότερα τον Ελλη-
νικό Εθνικό Ύμνο) γραμμένο το 1823 στη 
Ζάκυνθο κατά το αποκορύφωμα του ελ-
ληνικού απελευθερωτικού αγώνα, τυ-
πώνεται στα 1825 στο Μεσολόγγι. Κυ-
κλοφορεί όμως ταυτόχρονα και στο Πα-
ρίσι σε μετάφραση του Stanislas Julien, 

Περικλής Παγκράτης*

Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 
το «Μουσείο Σολωμού Κέρκυρας» & 
η πολιτισμική παράδοση του Ιονίου
Ομιλία στο Συμπόσιο για τις «Εταιρείες Σπουδών ή Μελετών» στο Επιμελητήριο Αχαΐας • 2-11-2019 
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ενταγμένο στον δεύτερο τόμο της συλ-
λογής των δημοτικών τραγουδιών του 
Fauriel (Chants populaires de la Grece 
modern, recueillis et publies par C. 
Fauriel, Paris, Firmin Didot, 1825), 
αλλά και σε ανάτυπο: Διονυσίου Σολω-
μού, Ζακυνθίου, Ύμνος εις την ελευθε-
ρίαν / Dirhyrambe sur la liberte, par 
Dionysios Salomos, de Zante. traduit 
du grec modern par Stanislas Julien. A 
Paris, De l’ Imprimerie de Firmin Didot, 
1825). Μαρτυρεί ο μαθητής, φίλος και 
πρώτος μεταθανάτιος εκδότης των έρ-
γων του, Ιάκωβος Πολυλάς, ότι όταν ο 
Σολωμός έφθασε στην Κέρκυρα, τον 
επεσκέφθησαν καθηγητές της Ιόνιας 
Ακαδημίας –μεταξύ αυτών ο Νεόφυτος 
Βάμβας- για να τον καλωσορίσουν. 
Αργότερα, ένας άλλος επιστήθιος φίλος 
του, ο μουσουργός Νικόλαος Χαλικιό-
πουλος-Μάντζαρος (αυτός που μελοποί-
ησε τον « Ύμνο εις την Ελευθερίαν»), για 
να δείξει επίσης ποιο κύρος είχε ο ποιη-
τής στον καιρό του, καταγράφει ότι όταν 
ο ποιητής περνάει μπρος απ’ το παλά-
τι του Λόρδου Μεγάλου Αρμοστή – και 
όσες φορές την ημέρα κι αν περάσει- οι 
φρουροί του παρουσιάζουν όπλα. 
Την ίδια εκτίμηση θα του δείξει και η το-
πική κοινωνία. Αρχές και απλοί άνθρω-
ποι – ιδίως νέοι άνθρωποι μαθητές του 
Μαντζάρου- τον αντικρύζουν με θαυμα-
σμό στον καθημερινό περίπατό του στην 
πόλη της Κέρκυρας- στις δύο μεγάλες 
πλατείες της, στην παραλιακή λεωφόρο 
ή στο κέντρο της πόλης, όπου και το Λι-
στόν, με τα χαρακτηριστικά κτήρια, τα 
οποία κτίστηκαν από τους Αυτοκρατορι-
κούς Γάλλους κατά τη δεύτερη γαλλική 
κυριαρχία της Κέρκυρας (1808-1814) κατ’ 
απομίμηση των κτηρίων της οδού Rivoli 
των Παρισίων. 
Από μια επιστολή του Ποιητή προς τον 
Μάντζαρο μαθαίνουμε πως ήταν ένα 
ανοιξιάτικο βράδυ κι ο ποιητής στεκόταν 

στο μουράγιο για ν’ απολαύσει το θαλασ-
σινό τοπίο. Την ώρα εκείνη πλησιάζει μια 
βάρκα με νεαρούς, τους οποίους ο ποιη-
τής δεν τους γνωρίζει, αλλά τους έχει δει 
να διαβαίνουν την πόρτα της Φιλαρμο-
νικής. Είναι μαθητές του Μαντζάρου. Οι 
νεαροί αντιλαμβάνονται τον Ποιητή και 
τον επευφημούν. Ο ίδιος μένει σχεδόν 
αδιάφορος στις επευφημίες των νεα-
ρών. Είναι η μέρα των γενεθλίων της Βα-
σίλισσας της Αγγλίας Βικτωρίας και νομί-
ζει πως πρόκειται για τις τελευταίες ζη-
τωκραυγές της ημέρας: 
«Μια βάρκα γεμάτη από νέους που δεν 
γνωρίζω, μα που τους είδα συχνά να μπαί-
νουν από την πόρτα της Φιλαρμονικής, 
πλησιάζοντας στο μουράγιο όπου στεκό-
μουν, δημιούργησε ξαφνικά ένα ζωηρό 
θόρυβο, που στην αρχή τον πήρα για τον 
τελευταίο χαιρετισμό προς τη Βασίλισ-
σα, έπειτα πως με καλούσαν να λάβω κι 
εγώ μέρος στη χαρά τους, ώσπου στο τέ-
λος οι πράξεις τους και τα λόγια τους με 
έκαναν να καταλάβω καθαρά πως τη ζω-
ηρή εκείνη στιγμή απευθύνονταν προς 
εμένα με την έμπνευση της ευγενικιάς 
νεανικής τους ψυχής. Σου ζητώ λοιπόν, 
στ’ όνομα της φιλίας μας, να τους παρα-
καλέσεις, με το βάρος που έχει ο λόγος 
σου, να με συμπαθήσουν που τους απο-
κρίθηκα τόσο αργά και τόσο αδέξια∙ και 
να τους διαβεβαιώσεις πως εντελώς δι-
αφορετικά, με σαφήνεια, πληρότητα και 
αποφασιστικότητα, έχοντας το νου μου 
στο μέλλον της Πατρίδας, με το οποίο εί-
ναι τούτοι φυσικά δεμένοι, τους παρα-
κινεί η ψυχή μου προς ό, τι πνευματικά 
και ηθικά υψηλό∙ κι εκεί εύχομαι να τους 
ακολουθήσουν και οι πιο ζηλευτές από 
τις επίγειες ευτυχίες».
Και όταν την 21ην Φεβρουαρίου 1857 ο 
Ποιητής θ’ αφήσει την τελευταία του 
πνοή, η Βουλή των Ιονίων θα διακό-
ψει τις συνεδριάσεις της, ενώ η δημοτι-
κή αρχή θα κηρύξει στην πόλη δημόσιο 
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πένθος. Οι παραστάσεις όπερας και οι 
χοροί θα σταματήσουν στο θέατρο San 
Giacomo ως τη στιγμή που-μετά μια με-
γαλοπρεπή κηδεία- η κερκυραϊκή γη θ’ 
αγκαλιάσει τον νεκρό ποιητή. Στο νεκρο-
ταφείο της Κέρκυρας ο Σολωμός θα μεί-
νει θαμμένος ως το 1865, όταν ο αδελ-
φός του Δημήτριος θα μεταφέρει τα οστά 
του στη Ζάκυνθο. Ο τάφος θα μείνει ως 
κενοτάφιο. και μια επιγραφή θα θυμίζει 
ακόμη και σήμερα ότι:
ΕΔΩ Η ΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟΡΓΙΚΑ
ΕΚΟΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΝΗ ΤΟΥ 1857
ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ 1865.
Ο Σολωμός θα πεθάνει στο σπίτι εκεί-
νο, στο οποίο κατοικούσε τα τελευταία 
είκοσι πέντε χρόνια της ζωής του, εκεί 
που έγραψε τις ωραιότερες και ωριμότε-
ρες σελίδες του έργου του. Το σπίτι αυτό 
στεγάζει σήμερα το «Μουσείο Σολωμού 
Κερκύρας».
Ιδιοκτησία τότε του Ιταλού λογίου 
Flaminio Lolli, (ο οποίος ήταν φυγάς 
στην Κέρκυρα εξ αιτίας της δράσης του 
στην Ιταλία για την απελευθέρωση της 
πατρίδας του), βρίσκεται σε εξαίρετη 
θέση, στην περιοχή Μουράγια. Ακριβώς 
από κάτω η θάλασσα και πιο κει το λιμά-
νι. Μπρος του το νησάκι Βίδος και πίσω 
απ’ αυτό το όρος Παντοκράτορας. Στα 
δεξιά του τα ηπειρωτικά και βορειοηπει-
ρωτικά βουνά-τόποι ελληνικοί σκλαβω-
μένοι, τουρκοκρατούμενοι.
Στο σπίτι αυτό ο ποιητής θα εγκαταστα-
θεί τον Αύγουστο του 1832, αφού στο με-
ταξύ έχει αλλάξει δύο ακόμα σπίτια. 
Ο ποιητής γράφοντας στον αδελφό του 
Δημήτριο στις 7 Αυγούστου 1832, τον 
προσκαλεί στο καινούργιο του σπίτι: 
«Μόλις τελειώσει ό τρύγος, ελάτε νά πε-
ράσετε ένα μήνα έδώ στην Κέρκυρα. Θά 
‘χετε στη διάθεση σας ένα δωμάτιο μι-
κρό, ένα μεγάλο και ένα πολύ μεγάλο, κι 
οΰτε κι εσείς θά μ’ ενοχλείτε, ούτε πάλι 

κι έγώ εσάς,. γιατί εγώ έχω ενα τεράστιο 
δωμάτιο, πού είναι και δέν εΐναι μαζί μέ 
τ’ άλλα. Τό σπίτι βρίσκεται στο πιο υγι-
εινό μέρος της πόλης και θα κάμει καλό 
σε όλους σας. Τά παράθυρα του πολύ με-
γάλου δωματίου αντι κρίζουν τή θάλασσα 
και βγαίνοντας εκεί θα έχετε μιαν απέρα-
ντη θέα που δύσ κολα θα την αποχωρίζε-
στε. Θα γνωρίσετε την πιό διαλεχτή κοι-
νωνία του τό που, που θά σας κάνει με-
γάλες τιμές και περιποιήσεις, γιατί δε 
θα σας αφήσει με κανέναν τρόπο να κά-
μετε τη ζωή του ερημίτη που κάνω εγώ, 
όχι. Κοντο λογίς, δε θα σας λείψει τίπο-
τα, μόνο φέρτε μαζί σας ένα κρεβάτι με 
όλα τα χρειαζούμενα και έναν υπηρέτη. 
Αλήθεια, θα μείνετε ευχαριστημένοι, πι-
στέψτε με. ‘Εμπρός, μήν κάθεστε αύτοΰ 
νά συλλογίζεστε αν γίνεται ή άν δέν γί-
νεται: σας λέω, ένα κρεβάτι κι έναν υπη-
ρέτη γιά σας, κι έλάτε. Ρίξε μιά ματιά στο 
γράμμα μου, στην ημερομηνία, και μάθε 
υστέρα πώς σήμερα κι όλες τίς άλλες έξι 
μέρες πού βρίσκομαι εδώ μπορώ νά πω 
πως ένιωσα πιο πολύ ψύχρα πάρα δρο-
σιά». 
Eνώ για τον σπιτονοικοκύρη του παρατη-
ρεί: «Ο σπιτονοικοκύρης μου είναι ο Δό-
κτωρ Λόλλι από τη Μιραντολα. από την 
πείρα που έχω τέσ σερις μήνες τώρα εί-
μαι βέβαιος πως δέν μπορούσα πουθενά 
αλλού να βρεθώ καλύτερα. Είναι άνθρω-
πος λόγιος, ειδικός στη λατινική φιλολο-
γία. Κι εκείνο πού έχει περισσότερη ση-
μασία, είναι άνθρωπος πραγματικά τίμι-
ος». 
Με τον θάνατο του Διονυσίου Σολωμού 
και την επιστροφή του Flaminio Lolli 
στην Ιταλία, το σπίτι θα περιέλθει σε διά-
φορους ιδιοκτήτες, και μόνον μια μαρμά-
ρινη πλάκα, τοποθετημένη εκεί ως τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα θυμίζει ότι στο 
σπίτι αυτό έζησε ο Εθνικός μας ποιητής.
Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου η πόλη της Κέρκυρας θα υπο-
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στεί 193 βομβαρδισμούς από τα ιταλικά 
και γερμανικά αεροπλάνα.
Με τους πρώτους ιταλικούς βομβαρδι-
σμούς του 1941, ανάμεσα σε πολλά κτή-
ρια που θα καταστραφούν, είναι και το 
σπίτι του Εθνικού Ποιητή. Θα μείνουν 
μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι ενός ερειπίου, 
πλάι σε μια σειρά άλλων ερειπίων. Η ει-
ρωνεία της τύχης: είναι ότι το σπίτι θα το 
καταστρέψει η χώρα εκείνη, την οποία ο 
ποιητής είχε αγαπήσει ως δεύτερη πατρί-
δα του, απ’ όταν δεκάχρονο ορφανό παι-
δάκι θα σταλεί εκεί για να σπουδάσει…
Ο Σολωμός μαζί με τον επίσης μεγάλο 
Ζακύνθιο Ανδρέα Κάλβο, που έζησαν 
την ίδια εποχή στην Κέρκυρα, θ’ αποτε-
λέσουν τους δύο γενάρχες της νεοελλη-
νικής ποίησης. Θα τους ακολουθήσουν 
μεγάλες μορφές στην Ελλάδα, όπως ο 
Κωστής Παλαμάς, ο Κ.Π.Καβάφης, ο 
Άγγελος Σικελιανός, ο Γιώργος Σεφέρης, 
ο Οδυσσέας Ελύτης …
Αλλά στη νεοελληνική Γραμματεία με-
τράει επίσης και το ότι ο Σολωμός υπήρ-
ξε ο αρχηγέτης της Επτανησιακής Σχο-
λής. Με την επιστροφή του στη Ζάκυνθο 
μετά τις σπουδές του στην Ιταλία (1818-
1828), ένας πνευματικός κύκλος σημα-
ντικών πνευματικών ανθρώπων θα συ-
σπειρωθεί γύρω απ’ αυτόν. Ο ποιητής Γε-
ώργιος Τερτσέτης, ο θεατρικός συγγρα-
φέας Αντώνιος Μάτεσις, ο ιστορικός Ερ-
μάννος Λούντζης, είναι μερικά από τα 
επιφανέστερα πρόσωπα του κύκλου αυ-
τού. Και ο μετέπειτα Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας Σπυρίδων Τρικούπης, επισκέ-
πτης στην Ζάκυνθο, είναι εκείνος που θα 
υποδείξει στον ποιητή να εγκαταλείψει 
την ιταλική γλώσσα, στην οποίαν έγρα-
φε ως τότε, και να γράψει στα ελληνικά.
Με το πέρασμά του στην Κέρκυρα (1828) 
ένας νέος κύκλος επτανησίων πνευμα-
τικών ανθρώπων θα δημιουργηθεί γύρω 
απ’ το πρόσωπό του: ο φιλόσοφος Πέ-
τρος Βράιλας-Αρμένης, ο μουσουργός 

Νικόλαος Χαλικιόπουλος-Μάντζαρος, 
οι λόγιοι Ιωάννης Ζαμπέλιος, Ιωσήφ 
Regaldi, Νικόλαος Tomaseo, ο ποιητής 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, είναι κάποια 
από τα πρόσωπα, ενώ στους μαθητές του 
συγκαταλέγονται: ο κριτικός Ιάκωβος 
Πολυλάς, οι λόγιοι Σπυρίδων Ζαμπέλιος 
και Πέτρος Κουαρτάνος, οι ποιητές Ιού-
λιος Τυπάλδος, Ανδρέας Λασκαράτος, 
Γεράσιμος Μαρκοράς, Σπυρίδων Μελισ-
σηνός, ενώ, ο κυθήριος Εμμανουήλ Στά-
ης θα ερμηνεύσει («σημειολογικά» θα λέ-
γαμε σήμερα) τον Ύμνο.
Η σπουδαία μορφή του κριτικού και με-
ταφραστή Ιακώβου Πολυλά θα διατηρή-
σει το σολωμικό πνεύμα. Νεότεροι δημι-
ουργοί, κάτω απ’ την αυστηρή καθοδή-
γηση του άκαμπτου Πολυλά, θα ενστερ-
νιστούν τον σολωμικό ιδεαλισμό του χρέ-
ους, την αγωνία γα έκφραση και την επί-
τευξη του κατά το δυνατόν εντελέστε-
ρου. Θα ονειρευτούν την πνευματική άν-
θηση του τόπου τους, σύμφωνα με τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα, και θα επιχειρήσουν 
να μεταφέρουν στα ελληνικά κάποια αρι-
στουργήματα της ευρωπαϊκής λογοτε-
χνίας. Στην Κέρκυρα ο Γεώργιος Καλο-
σγούρος, ο Λορέντζος Μαβίλης, ο Κων-
σταντίνος Θεοτόκης, ο Νικόλαος Κονο-
μένος, ο Ανδρέας Κεφαλληνός, ο Γεώρ-
γιος Μαρτινέλλης, ο Νίκος Κογεβίνας. 
Παράλληλα, στο ίδιο πνεύμα κινούνται 
στην Κεφαλονιά ποιητές όπως ο Πανα-
γιώτης Πανάς και ο Μικέλης Άβλιχος. 
Και στη Ζάκυνθο: ο Γιάννης Τσακασιά-
νος, ο Ναθανήλ Δομενεγίνης, ο Στέφα-
νος Μαρτζώκης.
Αλλά σταδιακά, μετά την Ένωση της 
Επτανήσου με την Ελλάδα, η πρωτοκα-
θεδρία, όπως είναι φυσικό, περνάει στο 
αθηναϊκό κέντρο. Και οι κατά τόπους 
επτανήσιοι λόγιοι θα παραμείνουν τα-
πεινοί συντηρητές της μνήμης των προ-
γόνων τους.
Τον θάνατο των δύο τελευταίων μεγά-
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λων, του Λορέντζου Μαβίλη το 1912 και 
του Κωνσταντίνου Θεοτόκη το 1923, 
ακολουθεί η εποχή των ελλασσόνων. 
Άνθρωποι ήθους που συναναστράφη-
καν οι περισσότεροι τον Μαβίλη και εν-
στερνίστηκαν τις ιδέες του Κωνσταντί-
νου Θεοτόκη, όπως οι Νίκος και Σπύ-
ρος Λευθεριώτης, η Ειρήνη Δενδρινού, 
ο Σπύρος Νικοκάβουρας, ο Θεόδωρος 
Μακρής, ο Μαρίνος Σιγούρος, ο Γεράσι-
μος Σπαταλάς, ο Κωνσταντίνος Σολδά-
τος, καταβάλουν προσπάθειες να δια-
τηρήσουν τη μνήμη του Μαβίλη και του 
Θεοτόκη. Και μέσω αυτών να αναχθούν 
στον Πολυλά κι από εκεί στον Σολωμό. 
Με εκδόσεις, εκδηλώσεις, με την αναδί-
φηση του αρχειακού υλικού, αλλά και με 
την ίδρυση της «Εταιρείας προς ενίσχυ-
σιν των Επτανησιακών Μελετών», πριν 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διατηρούν τη 
συνέχεια..
Με πρωτοβουλία της «Εταιρείας προς 
ενίσχυσιν των Επτανησιακών Μελε-
τών», -ενός προγόνου της σημερινής 
Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών- της 
οποίας πρόεδρος είναι ο Κωνσταντίνος 
Σολδάτος, αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος 
Μακρής, και μέλη της μεταξύ άλλων ο 
Νίκος Λευτεριώτης και η Ειρήνη Δενδρι-
νού, θα πραγματοποιηθεί το 1938 στην 
Ιθάκη το Β’ Πανιόνιο Συνέδριο. (Το πρώ-
το είχε πραγματοποιηθεί στην Κέρκυ-
ρα το 1914 για την πανηγυρική επέτειο 
των πενήντα χρόνων από την Ένωση 
της Επτανήσου με την Ελλάδα). Στο συ-
νέδριο αυτό ο Κωνσταντίνος Σολδάτος 
θ’ ανακοινώσει την –ύστερα από δικές 
του ενέργειες- ανεύρεση του μέχρι τότε 
άγνωστου τάφου του Ανδρέα Κάλβου 
στο νεκροταφείο του Kendikton, κοντά 
στο Λάουθ της Αγγλίας. Και χρόνια πολ-
λά μετά, το 1960, ο ποιητής Γιώργος Σε-
φέρης, Πρέσβυς τότε της Ελλάδας στην 
Αγγλία θα φροντίσει για τη μετακομιδή 
των οστών του στη Ζάκυνθο.

Β.- Μετά τον δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο
Μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
θα τεθεί από τους νεότερους το ερώτη-
μα «Μετά την Επτανησιακή Σχολή, τι;». 
Είναι φανερό ότι η πνευματική κατάστα-
ση έχει αποτελματωθεί και κάτι πρέπει ν’ 
αλλάξει. Αλλά οι καιροί είναι δύσκολοι: 
Η Κέρκυρα έχει ήδη πληγεί καίρια από 
τους ιταλικούς και γερμανικούς βομ-
βαρδισμούς. Ένα μεγάλο μέρος των πα-
ραδοσιακών κτηρίων της πόλης έχουν 
καταστραφεί. Ανάμεσά τους το κτή-
ριο, το οποίο στέγασε το πρώτο Ελληνι-
κό Πανεπιστήμιο την Ιόνιο Ακαδημία, το 
οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς απ’ τις 
εμπρηστικές βόμβες των γερμανών το 
1943. Και μαζί του καταστράφηκε η πε-
ρίφημη επτανησιακή βιβλιοθήκη με πα-
μπάλαια έργα.
Τα υπόλοιπα νησιά ωστόσο θα ζήσουν 
μιαν άλλη καταστροφή –πολλή ευρύτε-
ρη, με περισσότερο αδικημένη τη Ζάκυν-
θο. Ένας μεγάλος σεισμός τον Αύγουστο 
του 1953 –τον οποίον στην Ζάκυνθο επα-
κολούθησε και πυρκαϊά- θα καταστρέψει 
ολοσχερώς την πόλη της Ζακύνθου, θα 
πλήξει ανεπανόρθωτα την Κεφαλονιά 
αλλά και Λευκάδα, η οποία υπέφερε και 
κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου 
(1944-1949).
Μετά τη μεγάλη καταστροφή εντούτοις 
αρχίζει να τίθεται έντονα το θέμα της 
ανανέωσης της πνευματικής ζωής της 
Κέρκυρας. Οι νέοι πνευματικοί άνθρω-
ποι του τόπου, μορφωμένοι και πολύ-
γλωσσοι, έχουν τη δυνατότητα να γνω-
ρίζουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Τα με-
γάλα κινήματα του 20ου αιώνα, τα κινή-
ματα του μοντερνισμού και του υπερρε-
αλισμού, έχουν επικρατήσει από πολλών 
ετών και οι νέοι άνθρωποι αισθάνονται 
ότι η Κέρκυρα βρίσκεται καθηλωμένη 
στον 19ο αιώνα. Δεν απεμπολούν την πα-
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ράδοση, γιατί θεωρούν ότι «η παράδοση 
είναι πανταχού παρούσα», αλλά πιστεύ-
ουν ότι «η παράδοση δεν είναι αρκετή αν 
μένει σε χώρο και χρόνο στατιστικό». 
Πατώντας στη σολωμική παράδοση, της 
οποίας θεωρούν ότι αποτελούν τους φυ-
σικούς κληρονόμους, θα επιχειρήσουν 
την ανανέωση. Το πρωτοποριακό περι-
οδικό Πρόσπερος (1949-1954) θα ταράξει 
τα λιμνάζοντα ύδατα και θα φιλοξενήσει 
αμιγώς τη νέα τέχνη. Υπήρξε μια ολόκλη-
ρη ομάδα με πρωτεργάτες την πεζογρά-
φο Μαρία Ασπιώτη και τους ποιητές Μ. Ι. 
Δεσύλλα και Ιάσονα Δεπούντη. Και έναν 
μεγάλο χαράκτη: τον Νίκο Βεντούρα.
Έκτοτε, διάφορα εκδοτικά εγχειρήμα-
τα που θα υπάρξουν στην Κέρκυρα θα 
είναι βραχύβια. Θα μπορούσε, ωστόσο, 
να παρατηρηθεί ότι οι επτανήσιοι λόγι-
οι στρέφονται προς δύο κατευθύνσεις: η 
μια κατεύθυνση είναι η λογοτεχνία είτε 
ως πρωτότυπη δημιουργία, είτε ως κριτι-
κός στοχασμός. Η δεύτερη κατεύθυνση 
είναι η διερεύνηση του ιστορικού παρελ-
θόντος του τόπου με την αναδίφηση του 
πλούσιου αρχειακού υλικού που σώζεται. 
Το 1980 θα κάνει την πρώτη του εμφάνι-
ση στην Κέρκυρα το λογοτεχνικό περιο-
δικό Πόρφυρας. Το περιοδικό αυτό, σχε-
διασμένο από νέους ανθρώπους, έχει αρ-
χικά ως πρότυπό του το περιοδικό Πρό-
σπερος, αλλά θα βρει σύντομα τον δρόμο 
του ως ένα περιοδικό που ρίχνει το βάρος 
στον στοχασμό, χωρίς να αποκλείει την 
πρωτότυπη δημιουργία.
Το περιοδικό οφείλει την ονομασία του σε 
ένα ποίημα του Διονυσίου Σολωμού. Το 
ποίημα «Πόρφυρας» ο Εθνικός μας Ποι-
ητής το εμπνεύστηκε από ένα πραγμα-
τικό περιστατικό στα 1848. Η άνιση πάλη 
του άγγλου στρατιώτη, ο οποίος βρίσκε-
ται αντιμέτωπος, ενώ κολυμπά στη θά-
λασσα, με ένα καρχαρία («τίγρη του πε-
λάγου» τον ονομάζει ο ποιητής), οδηγεί 
στην αυτογνωσία και την ηθική νίκη του 

καλού απέναντι στο κακό. Ήδη με τον σο-
λωμικό τίτλο του το νέο περιοδικό υπο-
δήλωνε ότι θέλει να αποτελέσει τη συνέ-
χεια, έναν κρίκο στη μεγάλη επτανησια-
κή παράδοση, με τα μέσα όμως της επο-
χής μας. Εξ αρχής δηλώθηκε ότι το νέο 
εγχείρημα δεν επιθυμούσε να έχει καμί-
αν τοπικιστική χροιά, αλλ’ ατιθέτως στό-
χος του ήταν ν’ ανοίξει ένα παράθυρο 
στον κόσμο με μοναδικό κριτήριο την ποι-
ότητα και την περιωπή του ύφους. Τα σα-
ράντα ολόκληρα χρόνια συνεχούς παρου-
σίας, είναι πιθανόν να δικαιώσουν τους 
στόχους του, όταν θα έλθει η ώρα της κρί-
σης. Η διάρκεια και η πληθώρα των συ-
νεργατών του, παράλληλα με τον μεγά-
λο αριθμό εκδηλώσεων που διοργάνωσε 
(μεταξύ αυτών και συνέδρια για τον Διο-
νύσιο Σολωμό, τον Ανδρέα Κάλο, τον Ιά-
κωβο Πολυλά, τον Κωνσταντίνο Θεοτό-
κη, τα πρακτικά των οποίων αποτέλεσαν 
και αφιερώματα του περιοδικού), πιθα-
νόν να μην είναι τυχαία.

Γ.- Η ίδρυση της Εταιρείας 
Κερκυραϊκών Σπουδών και 
του Μουσείου Σολωμού
Στα 1952 ιδρύεται η Εταιρεία Κερκυραϊ-
κών Σπουδών. Ιδρυτές της δύο σπουδαί-
οι πνευματικοί άνθρωποι: ο Θεόδωρος 
Μακρής και ο Κώστας Δαφνής. Πρώτος 
στόχος του νεοϊδρυόμενου σωματείου εί-
ναι η απόκτηση από την Εταιρεία του ακι-
νήτου στο οποίο έζησε ο Διονύσιος Σολω-
μός, η αναστήλωσή του και η εγκατάστα-
ση εκεί Μουσείου Σολωμού. Το θέμα θα 
τεθεί έντονα τα 1957, όταν γιορτάζονται 
τα εκατό χρόνια από τον θάνατο του ποι-
ητή.
Μετά αλλεπάλληλους αγώνες και πα-
ρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία και 
την τοπική κοινοβουλευτική εκπροσώ-
πηση, η οποία είναι αλήθεια ότι στην πε-
ρίπτωση αυτή έτεινε ευήκοον ους, ο στό-
χος θα επιτευχθεί.
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Το 1961 ξεκινούν οι εργασίες αναστήλω-
σης του ακινήτου. Το κτήριο εξωτερι-
κά θα παραμείνει –σχεδόν- ως έχει και 
εσωτερικά θα υπάρξει μια νέα διαρρύθ-
μιση κατάλληλη για τη λειτουργία του ως 
Μουσείου, ενώ ένας απώτερος στόχος 
είναι, με την εγκατάσταση εκεί και της 
έδρας της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπου-
δών, να καταστεί ένας ζωντανός οργανι-
σμός, ως κέντρο Σολωμικών Μελετών. 
Ρητά δηλώνεται ότι πρότυπο θα μπορού-
σε να αποτελέσει το «Κέντρο Μικρασια-
τικών Σπουδών» που από το έτος 1930 εί-
χαν εγκαταστήσει στην Αθήνα η Μέλπω 
και ο Octave Merlier. Τα σχέδια και τις 
μελέτες για την ανακοιδόμηση και τη δι-
αρρύθμιση του κτιρίου θα προσφέρουν 
αφιλοκερδώς οι Πολιτικοί Μηχανικοί Γε-
ώργιος Λινάρδος και Ρένος Παϊπέτης και 
ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Κόλλας.
Το 1964 το κτήριο έχει πλήρως αποπερα-
τωθεί και απομένει η συγκρότηση του 
Μουσείου. Μέγας και ανεκτίμητος ευ-
εργέτης εμφανίζεται τη στιγμή εκείνη το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και ο τότε Δι-
ευθυντής του Octave Merlier. Για τη συ-
γκρότηση του Μουσείου θα προσφερθεί 
στην Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών 
από το Γαλλικό Ινστιτούτο το υλικό (φω-
τογραφικό κυρίως) της μεγάλης έκθεσης 
που είχε επιμεληθεί ο Octave Merlier 
στα 1957 στις αίθουσες του Ινστιτούτου 
για τα εκατό χρόνια από τον θάνατο του 
Σολωμού. Τα μεγάλα πλαίσια με φωτο-
γραφικό υλικό, από την προσεισμική Ζά-
κυνθο, τα μέρη που έζησε και σπούδα-
σε ο Διονύσιος Σολωμός και τις εκδόσεις 
των έργων του συγκροτούσαν μια ιστορι-
κή διαδρομή της ζωής και του έργου του. 
Αυτά μετά την έκθεση του Γαλλικού Ιν-
στιτούτου αποτέλεσαν για πολλά χρόνια 
τη βάση του Μουσείου, το οποίο σταδια-
κά εμπλουτιζόταν και με άλλο υλικό, από 
αγορές ή προσφορές δωρητών.
Το έτος 2008 η Διοίκηση της Εταιρεί-

ας Κερκυραϊκών Σπουδών θα κατορθώ-
σει να επιτύχει τη χρηματοδότηση της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τη 
συντήρηση του κτηρίου του Μουσείου 
και την αναδιάταξη των εκθεμάτων του. 
Τον Οκτώβριο του 2009 το ανακαινισμέ-
νο Μουσείο Σολωμού, μετά οκτώ μήνες 
εργασιών, ανοίγει και πάλι τις πόρτες του 
για το κοινό. Ακολουθεί τον άλλο χρόνο, 
μεταξύ άλλων στην αίθουσα των εκδη-
λώσεων, συνέδριο για τον τιμημένο με το 
βραβείο Νομπέλ ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, 
ο οποίος τον Μάιο του 1974 είχε επισκε-
φθεί το Μουσείο Σολωμού και είχε λάβει 
μέρος σε μικρή τελετή για το έργο του, 
παρουσία πνευματικών ανθρώπων του 
τόπου…
Την ευθύνη για τη διάταξη των εκθε-
μάτων θ’ αναλάβουν τρεις άνθρωποι: η 
Αγλαϊα Καραμάνου, άλλοτε προϊσταμέ-
νη του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κερ-
κύρας, ο χαράκτης Γιώργος Κεφαλλη-
νός και ο υποφαινόμενος -Πρόεδρος της 
Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών.
Τα εκθέματα του Μουσείου δεν ήταν 
πολλά, αλλά και οι χώροι ήταν περιορι-
σμένοι. Ο δεύτερος όροφος θα παρέμενε 
κυρίως ως χώρος εκδηλώσεων, όπως και 
πρώτα, ενώ σε ένα τμήμα του ισογείου 
θα παρέμεναν τα γραφεία της Εταιρείας 
Κερκυραϊκών Σπουδών. Και για τα δύο 
όμως έπρεπε να ληφθεί μέριμνα – όπως 
και έγινε- να είναι ενταγμένα πλήρως 
στο Μουσείο.
Σχηματικά θα έλεγα πως το πνεύμα που 
επικράτησε ήταν στο μεν ισόγειο ν’ απο-
τυπώνεται η πρόσληψη του έργου και 
γενικότερα της σολωμικής προσωπικό-
τητας από τους νεότερους καλλιτέχνες, 
λογοτέχνες και επιστήμονες, ο δε πρώ-
τος όροφος να αποτελέσει το κυρίως 
Μουσείο.
Το πρώτο έκθεμα αποτέλεσε μια σειρά 
χειρογράφων σύγχρονων ποιητών και 
μελετητών του σολωμικού έργου για τον 
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Σολωμό, και στη συνέχεια ο «λόγος» δό-
θηκε στους καλλιτέχνες. Στα παλαιά 
αποκτήματα του Μουσείου συμπεριλαμ-
βανόταν η χάλκινη προτομή του ποιη-
τή, φιλοτεχνημένη από τον γλύπτη Αχιλ-
λέα Απέργη, έναν από τους σημαντικό-
τερους Έλληνες γλύπτες του 20ου αιώ-
να. Ανεκτίμητη υπήρξε η συμβολή της 
χαράκτριας Άριας Κομνηνού, επίσης από 
τις σημαντικότερες ελληνίδες χαράκτρι-
ες του 20ου αιώνα. Για χάρη του Μου-
σείου δημιούργησε μια σειρά χαρακτι-
κών εμπνευσμένων από το έργο του Σο-
λωμού Η γυναίκα της Ζάκυθος, ενώ πρό-
σφερε χαρακτικά του Αλέκου Φασια-
νού επίσης για τη Γυναίκα της Ζάκυθος, 
χαρακτικά πορτραίτα του Σολωμού του 
Γιώργη Βαρλάμου και του Κυριακίδη, και 
μια σειρά δικών της πορτραίτων επτα-
νησίων λογίων, καθώς και τρία έργα της 
εμπνευσμένα από το ποίημα του Σολω-
μού Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. 
Στο ισόγειο δημιουργήθηκε μια ενότητα 
εκθεμάτων για τη Γυναίκα της Ζάκυθος 
αποτελούμενη από τα έργα του Φασια-
νού και της Κομιανού, μαζί με τις πρώ-
τες και τις σημαντικότερες εκδόσεις του 
έργου. Τα υπόλοιπα χαρακτικά εκτίθε-
νται στη σκάλα ανόδου προς τον πρώτο 
όροφο.
Φθάνουμε έτσι στην κεντρική αίθουσα 
του Μουσείου στον πρώτο όροφο. Εδώ 
μια σειρά από ελαιογραφίες σύγχρονων 
κερκυραίων καλλιτεχνών αποτυπώνουν 
τη μορφή τόσο του ίδιου του ποιητή, όσο 
και το πατέρα του, του αδελφού του Δη-
μητρίου και του κηδεμόνα του Νικολά-
ου Μεσαλά, αλλά και του προσολωμικού 
ζακύνθιου ποιητή Αντωνίου Μαρτελά-
ου, καθώς και των φίλων του: του Ιταλο-
δαλματού Νικολάου Τοmaseo, του Ιτα-
λού Ιωσήφ Regaldi, του Νικολάου Μα-
ντζάρου, του Ιακώβου Πολυλά, και των 
νεότερων εκπροσώπων της επτανησια-
κής σχολής Λορέντζου Μαβίλη και Κων-

σταντίνου Θεοτόκη, του δασκάλου τους 
ιστοριοδίφη Ιωάννου Ρωμανού και του 
μεγάλου κερκυραίου ζωγράφου Παύλου 
Προσαλένδη. 
Στον ίδιο χώρο εκτίθενται το γενεαλογι-
κό δέντρο και το οικόσημο της οικογένει-
ας Σολωμού.
Μια σύνδεση των δύο κορυφαίων επτα-
νησίων του Διονυσίου Σολωμού και του 
Ιωάννη Καποδίστρια, κρίθηκε ότι θα 
ήταν συμβολικά αναγκαία και γι’ αυτό 
στον ίδιο χώρο εκτίθεται γκραβούρα με 
την προσωπογραφία του πρώτου κυβερ-
νήτη της Ελλάδος και προσωπογραφίες 
των αδελφών του Αυγουστίνου και Βιά-
ρου Καποδίστρια. Άλλωστε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας ήταν ο ιδρυτής των Δημο-
σίων Σχολείων στην Επτάνησο. Σε εκεί-
νο της Ζακύνθου φοίτησε και ο Διονύσιος 
Σολωμός, λίγο πριν φύγει για την Ιταλία.
Στις προθήκες έχει ληφθεί πρόνοια να 
υπάρχει μια σύντομη σφαιρική ενημέρω-
ση για τους σταθμούς της ζωής και του 
έργου του Διονυσίου Σολωμού. Η πρώτη 
προθήκη αναφέρεται στα πρώτα χρόνια 
του ποιητή στη Ζάκυνθο (1798- 1808), η 
δεύτερη στη διαμονή και τις σπουδές του 
στην Ιταλία (1808-1818), η τρίτη στην επι-
στροφή του στη Ζάκυνθο και την έκδοση 
των αυτοσχέδιων ποιημάτων του (Rime 
Improvisate) (1818-1828), η τέταρτη στο 
πέρασμα του στην Κέρκυρα (1828-1857), 
η πέμπτη στις πρώτες εκδόσεις του 
Υμνου εις των Ελευθερίαν και τη μελο-
ποίησή του από τον Νικόλαο Μάντζαρο 
και η έκτη στον θάνατο του ποιητή (1857), 
στις μεταθανάτιες εκδόσεις των έργων 
του και στους επικήδειους που κυκλοφό-
ρησαν αμέσως μετά τον θάνατό του.
Στην κεντρική προθήκη βρίσκονται τα 
σημαντικότερα εκθέματα του Μουσεί-
ου. Πρόκειται για δύο χειρόγραφα του 
ποιητή: το πρώτο είναι ένα τμήμα από 
το τρίτο σχεδίασμα των Ελεύθερων Πο-
λιορκημένων και το δεύτερο μια επιστο-
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λή που φέρει ημερομηνία 7 Αυγούστου 
1832 σταλμένη στον Ζακύνθιο φίλο του 
Παύλο Μερκάτη. Και τα δύο χειρόγρα-
φα έχουν γραφτεί μετά την εγκατάστα-
σή του σ’ αυτό το σπίτι. Εκτίθεται επίσης 
αντίγραφο του Υμνου εις την Ελευθερίαν 
με την αυτόγραφη αφιέρωση του Ποιητή 
προς τον φίλο του Δενδρινό.
Το τελευταίο αυθεντικό σολωμικό έκθε-
μα είναι το γραφείο του Ποιητή. Ανήκε 
στον φίλο και μαθητή του Πέτρο Κουαρ-
τάνο-Καλογερά, ο οποίος και του το πα-
ραχώρησε. Κατά την παράδοση της οικο-
γένειας Κουαρτάνου στο γραφείο αυτό ο 
ποιητής έγραψε τους Ελεύθερους Πολι-
ορκημένους και το ωριμότερο έργο του, 
από το 1832 ως τον θάνατό του. Τέλος, 
υπάρχει βιβλιοθήκη με εκδόσεις της επο-
χής του Σολωμού, κυρίως τα πρακτικά 
της Βουλής των Ιονίων.
Μόνιμη έκθεση έργων της προσωπο-
γράφου Ρένας Κρουαζιέ με γενικό τίτλο 
«Από τον Σολωμό στον Ελύτη», εγκαινι-
άστηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2016, στον 
τοίχο του δευτέρου ορόφου και στη σκά-
λα ανόδου προς αυτόν.
Στο πρώτο μέρος εκτίθενται ένδεκα προ-
σωπογραφίες που απεικονίζουν τους 
ποιητές: Διονύσιο Σολωμό, Κωστή Πα-
λαμά, Κ.Π. Καβάφη, Άγγελο Σικελιανό, 
Κώστα Βάρναλη, Κ.Γ. Καρυωτάκη, Γιώρ-
γο Σεφέρη, Οδυσσέα Ελίπη και Γιάννη Ρί-
τσο, καθώς και τους πεζογράφους Κων-
σταντίνο Θεοτόκη και Νίκο Καζαντζάκη.
Στο δεύτερο μέρος της έκθεσης, που έχει 
ως τίτλο τον σολωμικό στίχο «Στα μά-
τια και στο πρόσωπο φαίνονται οι στο-
χασμοί τους»,εκτίθενται πέντε πίνακες 
που απεικονίζουν τους καλλιτέχνες: Δη-
μήτρη Μητρόπουλο, Κατίνα Παξινού, 
Γιάννη Τσαρούχη, Κάρολο Κουν και Μα-
ρία Κάλας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μου επιτρα-
πεί μια παρέκβαση, για να αναφερθώ σε 
ένα ακόμη σολωμικό Μουσείο. Πρόκει-

ται για το «Μουσείο Σολωμού και Επιφα-
νών Ζακυνθίων» που λειτουργεί στη Ζά-
κυνθο από το 1966. Αν το Μουσείο Σολω-
μού Κερκύρας έχει το πλεονέκτημα να 
στεγάζεται στο σπίτι που ο έλληνας Εθνι-
κός Ποιητής έζησε τα τελευταία είκοσι 
πέντε χρόνια της ζωής του, το «Μουσείο 
Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων» έχει 
το πλεονέκτημα στο ισόγειό του να βρί-
σκεται το Μαυσωλείο, όπου φυλάσσο-
νται τα οστά του Σολωμού και του Κάλ-
βου. Έτσι, οι δύο μεγάλοι της νεοελληνι-
κής ποίησης, οι οποίοι συνυπήρξαν στην 
Κέρκυρα ανάμεσα στα έτη 1828 και 1852 
–χωρίς να γνωρίζει κανείς αν ποτέ συνα-
ντήθηκαν- κοιμούνται σήμερα πλάι-πλάι 
στη γενέτειρά τους. Το 2010 τα δύο Μου-
σεία αδελφοποιήθηκαν στην προοπτική 
μιας ευρύτερης συνεργασίας για το σο-
λωμικό και καλβικό έργο.
Έχοντας ως οδηγό την αγωνία για έκ-
φραση των δύο αυτών μεγάλων δημιουρ-
γών, αλλά και το άκαμπτο ήθος του Ιω-
άννη Καποδίστρια, ο συγγραφέας Κώ-
στας Δαφνής και ο λόγιος Θεόδωρος Μα-
κρής, θα πάρουν –όπως ήδη αναφέρθη-
κε- την πρωτοβουλία ίδρυσης το 1952 της 
Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών. Σκο-
πός της η έρευνα της ιστορίας, λαογρα-
φίας και γενικά της πνευματικής και καλ-
λιτεχνικής παραγωγής όχι μόνο της Κέρ-
κυρας αλλά των Ιονίων Νήσων γενικότε-
ρα, καθώς και η δημιουργία «Κέντρου Σο-
λωμικών Μελετών».
Με δεκάδες εκδόσεις και πάμπολλες εκ-
δηλώσεις, ομιλίες, εκθέσεις και συνέ-
δρια η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών 
θέλησε να μην διαχειρίζεται απλώς ένα 
Μουσείο, αλλά κυρίως να είναι ζωντα-
νός οργανισμός, ο οποίος να ζει την επο-
χή του και να παρακολουθεί κατά το δυ-
νατόν και το εφικτό το σύγχρονο γίγνε-
σθαι στην Τέχνη και την Επιστήμη.
Στις εκδόσεις της η Εταιρεία Κερκυρα-
ϊκών Σπουδών περιέλαβε ιστορικές και 
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φιλολογικές μονογραφίες, ενώ από το 
έτος 2003 συνεχώς μέχρι σήμερα επανεκ-
δίδει την επετηρίδα Κερκυραϊκά Χρονι-
κά, της οποίας ιδρυτής και εκδότης ήταν 
ο Κώστας Δαφνής από το 1951 ως τον θά-
νατό του (1987). Με την επιμέλεια εξάλ-
λου του Κώστα Δαφνή κυκλοφόρησε το 
«Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια» σε οκτώ 
τόμους-πραγματικό εκδοτικό επίτευγμα.
Από τις ποικίλες δραστηριότητες της 
Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών θα 
σταθώ στα ετήσια συνέδρια που πραγμα-
τοποιεί κάθε χρόνο τον μήνα Νοέμβριο 
από το έτος 2005 και μέχρι σήμερα, θέ-
λοντας να τονίσει κυρίως την αγωνία του 
δημιουργού για έκφραση, όπως την απο-
τύπωσε στους στοχασμούς του, αλλά και 
στην πράξη, ο Διονύσιος Σολωμός. Τα 
συνέδρια είναι κατά κανόνα αφιερωμέ-
να σε σύγχρονους ποιητές, αλλά και πε-
ζογράφους, με το σκεπτικό ότι όταν ανα-
φερόμαστε σε σύγχρονη ελληνική ποίη-
ση, ηθελημένα ή όχι, παραπέμπουμε έμ-
μεσα στους δύο γενάρχες της στον Σο-
λωμό και τον Κάλβο. Τα συνέδρια αυτά, 
συνήθως τριήμερα, αποβλέπουν σε δύο 
στόχους: αφ’ ενός στη συσπείρωση του 
υπάρχοντος στο νησί πνευματικού δυνα-
μικού και αφ’ ετέρου στην προσέλευση 
και κινητοποίηση νέων δημιουργών.
Η σημαντικότερη εκδήλωση των τε-
λευταίων ετών της Εταιρείας Κερκυ-
ραϊκών Σπουδών υπήρξε η διοργάνω-
ση στην Κέρκυρα από την 30ην Απριλί-
ου έως και την 4ην Μαϊου 2014 του Δέ-
κατου Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου. 
(Μετά το πρώτο Πανιόνιο Συνέδριο που 
είχε πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 
το 1914, πραγματοποιήθηκαν άλλα δέκα 
Πανιόνια Συνέδρια: Ιθάκη 1938, Κέρκυ-
ρα-Κεφαλληνία-Ζάκυνθος 1965, Κέρκυ-
ρα, 1978, Κεφαλληνία 1986, Ζάκυνθος 
1997, Λευκάδα 2002, Κύθηρα 2006, Παξοί 
2010, Κέρκυρα 2014, Κεφαλληνία 2018).
Το Συνέδριο, το οποίο έθεσε υπό την αι-

γίδα της η Ακαδημία Αθηνών λειτούργη-
σε σε πέντε παράλληλα τμήματα και σε 
δώδεκα ταυτόχρονα αίθουσες.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγ-
ματοποιήθηκαν 383 ανακοινώσεις: 111 
ανακοινώσεις στο τμήμα Ιστορίας (σε 
τρεις ενότητες), 70 ανακοινώσεις στο 
τμήμα Λογοτεχνίας (σε δύο ενότητες), 
29 ανακοινώσεις στο τμήμα Αρχαιολο-
γίας-Αρχαιογνωσίας (σε δύο ενότητες), 
29 ανακοινώσεις στο τμήμα Εκκλησίας-
Παιδείας (σε τρεις ενότητες) και 143 ανα-
κοινώσεις στο τμήμα Τέχνης-Πολιτισμού 
(σε πέντε ενότητες). Επίσης πραγματο-
ποιήθηκαν τρεις στρογγυλές τράπεζες, 
με τα ακόλουθα θέματα:
α) «Η ζωγραφική στα Ιόνια Νησιά από 
τον μεσαίωνα έως τον 20ό αιώνα. Τέχνη 
μεθορίου ανάμεσα στη Δύση και την Ανα-
τολή». β) «Η πεζογραφία στα Επτάνησα 
τον 19° αιώνα» και γ) «Τα Επτάνησα και η 
νεοελληνική αναγέννηση».
Στις παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώ-
σεις έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων η Συμ-
φωνική Ορχήστρα της Φιλαρμονικής 
Εταιρείας Κέρκυρας, η μπάντα της Φι-
λαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, η χο-
ρωδία του Δήμου Κερκύρας και το Δημο-
τικό Περιφερειακό Θέατρο Κερκύρας.
Το στοίχημα, το οποίο κλήθηκε να κερ-
δίσει η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών 
ήταν η έκδοση των πρακτικών του Δέ-
κατου Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου. 
Πράγματι, εκδόθηκαν έξι πολυσέλιδοι 
τόμοι, που ξεπέρασαν τις 4500 σελίδες. 
Έτσι τώρα, μπορούμε να πούμε πως το 
Δέκατο Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο έμει-
νε στην Ιστορία.

* Ο Περικλής Παγκράτης είναι Πρόεδρος 
της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, πε-
ζογράφος, δικηγόρος και συνεκδότης του 
περιοδικού ΠΟΡΦΥΡΑΣ
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Κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ δύσκο-
λο να παρουσιάσει κανείς 37 έτη πλήρους 
δημιουργικής και παραγωγικής δραστηρι-
ότητας της επιστημονικής Εταιρείας στην 
οποία είναι μέλος και την οποία έχει πα-
ρακολουθήσει εκ των έσω επί πολλά συ-
ναπτά έτη. Θα προσπαθήσω λοιπόν, στα 
όρια του προβλεπόμενου χρόνου, να σκι-
αγραφήσω την πορεία της ΕΝΑΜ από 
την ίδρυσή της έως σήμερα, 37 ολόκληρα 
χρόνια, με κεντρικό άξονα τις εκδηλώσεις 
που οργανώθηκαν από την Εταιρεία και 
τις εκδόσεις της. 

 IΔPYΣH
H Συστατική πράξη ίδρυσης της Eταιρεί-
ας Nαυπακτιακών Mελετών υπογράφηκε 
στην Aθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 1981 από 20 
ιδρυτικά μέλη, που τα ονόματά τους περι-
λαμβάνονται στην 1η σελίδα του καταστα-
τικού. Στη συνέχεια, το καταστατικό της 

Εταιρείας εγκρίθηκε με την 351/3.2.1982 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
και εγγράφηκε στο βιβλίο των αναγνωρι-
σμένων Σωματείων με α.α. 10885/11.5.82. 
Tο καταστατικό τροποποιήθηκε με την 
1409/99 απόφ. του M.Π.A. Tο καταστατι-
κό τροποποιήθηκε για τρίτη φορά με την 
5178/01.09.2011 απόφ. του M.Π.A., με την 
οποία μεταφέρθηκε η έδρα στην Ναύπα-
κτο με ταυτόχρονη ίδρυση του Παραρτή-
ματος Αθηνών. Η εγγραφή στο βιβλίο ανα-
γνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικεί-
ου Μεσολογγίου με αύξοντα αριθμό 6/2012 
έγινε στις 27.04.2012. H Eταιρεία είναι επι-
στημονικό – μη κερδοσκοπικό Σωματείο.

ΣKOΠOI
Σκοποί της Εταιρείας, όπως περιγράφο-
νται στο Καταστατικό της, είναι:
1.H επιστημονική έρευνα των Nαυπακτι-
ακών πραγμάτων κυρίως από άποψη ιστο-

Νικόλαος Τριψιάνος* 

Εταιρεία Ναυπακτιακών μελετών - 
37 χρόνια δημιουργίας (1982-2019) - 
Εγκατάσταση της έδρας στην Ναύπακτο
Ομιλία στο Συμπόσιο για τις «Εταιρείες Σπουδών ή Μελετών» στο Επιμελητήριο Αχαΐας • 2-11-2019 
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ρική, αρχαιολογική, λαογραφική, γλωσ-
σολογική, μνημειολογική, εθνολογική, 
κοινωνική, αλλά και από άποψη γεωλογι-
κή, ορυκτολογική, βοτανική, γεωργική, 
οικονομική, σπηλαιολογική και γενικά φυ-
σιογνωστική.
2. H διάδοση των επιστημονικών πο-
ρισμάτων σχετικά με τα Nαυπακτιακά 
πράγματα.
3. H διαφώτιση των αρμοδίων ως προς τα 
Nαυπακτιακά ζητήματα.
4. H συντήρηση μνημείων τέχνης, ιστορί-
ας και λογοτεχνίας και η δημοσίευση αυ-
τών.
5. H οργάνωση και ενθάρρυνση πνευματι-
κών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
6. H πολιτιστική ανάπτυξη της επαρχίας 
Nαυπακτίας και η διάσωση της παραδοσι-
ακής κληρονομιάς μας.
7. Γενικά, η επιστημονική έρευνα και η πο-
λιτιστική ανάπτυξη όλης της Aιτωλοακαρ-
νανίας και της Δωρίδας.
Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών στα 
τριάντα συναπτά έτη δημιουργικής και 
παραγωγικής πορείας της Εταιρείας μας 
αποτυπώνονται στις εκδηλώσεις που ορ-
γάνωσε και στην εκδοτική παραγωγή της, 
ως εξής: 

A. Εκδηλώσεις
Διακρίνονται σε Επιστημονικά Συνέδρια, 
Συμπόσια Nαυπακτιακής Λογοτεχνίας, 
Πολιτιστικές Συναντήσεις, Ημερίδες, Δι-
ημερίδες και Εσπερίδες. Πραγματοποιή-
θηκαν όλες στη Ναύπακτο, εκτός από μία 
που έγινε στη Σκάλα, μία ακόμα στην Άνω 
Χώρα, μία που μέρος των εργασιών της 
έλαβε χώρα στον Πλάτανο Ναυπακτίας 
και άλλη μία που οργανώθηκε στην Αθή-
να. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αναλυ-
τικά σε συνάρτηση με το εκδοτικό προϊόν 
που προέκυψε από καθένα.
ΣYNEΔPIA
1. A  ́Eπιστημονικό Συνέδριο (Nαύπακτος, 
17-18-19 Oκτ. 1992) – H Nαύπακτος και η 

περιοχή της 4000 χρόνια. Tα «Πρακτικά» 
στα Nαυπακτιακά (ΣT΄). 1992-93, σσ. 874.
2. B΄ Eπιστημονικό Συνέδριο (Nαύπακτος, 
17-18-19 Oκτ. 1997) – H Nαύπακτος και η 
περιοχή της κατά τη Bυζαντινή και Mε-
ταβυζαντινή εποχή. Tα «Πρακτικά» στα 
Nαυπακτιακά (I1΄-I2΄), 1998-99, σσ. 1201. 
Η έκδοση χωρίζεται σε δύο ημίτομους. O 
1ος (σσ. 533) περιέχει 16 εισηγήσεις και ο 
2ος (σσ. 668) 25 εισηγήσεις και 1 παράρτη-
μα-μελέτη.
3. Γ΄ Eπιστημονικό Συνέδριο (Nαύπα-
κτος, 15-16-17 Oκτ. 2004) – H Nαύπακτος 
και η περιοχή της την περίοδο 1821-1941. 
Tα «Πρακτικά» στα Nαυπακτιακά (IΔ1΄-
IΔ2΄), 2004-06, σσ. 1091. Η έκδοση χωρίζε-
ται σε δύο ημίτομους. O 1ος (σσ. 493) περι-
έχει 18 εισηγήσεις και ο 2ος (σσ. 598) 17 ει-
σηγήσεις.
ΣYMΠOΣIA Nαυπακτιακής Λογοτεχνίας
4. A΄ Συμπόσιο Nαυπακτιακής Λογοτε-
χνίας (Nαύπακτος, 18-19-20 Nοεμ. 1994) – 
«Γιάννης Bλαχογιάννης». Tα «Πρακτικά» 
στα Nαυπακτιακά (Z΄), 1994-95, σσ. 461, με 
25 εισηγήσεις και 3 παραρτήματα.
5. B. Συμπόσιο Nαυπακτιακής Λογοτεχνί-
ας (Nαύπακτος, 13-14-15 Oκτ. 1995) – «Γιώρ-
γος Aθάνας - Θεμ. Aθανασιάδης Nόβας». 
Tα «Πρακτικά» στα Nαυπακτιακά (H΄), 
1996, σσ. 691, με 31 εισηγήσεις και 6 παραρ-
τήματα. Στο 3ο παράρτημα (σσ. 607-654) 
«Γλωσσάρια Ποιητικών Συλλογών Γ. Aθά-
να». Στο 2ο Bιβλιογραφίες.
6. Γ΄ Συμπόσιο Nαυπακτιακής Λογοτεχνί-
ας (Nαύπακτος, 15-16-17 Oκτ. 1999) – «Σταμ.
Σταμ. - Xάρης Σταματίου». Tα «Πρακτικά» 
στα Nαυπακτιακά (IA΄), 2000, σσ. 494, με 
19 εισηγήσεις. Σε παράρτημα επιλογή έρ-
γων του Σταμ. Σταμ. και του αδελφού του 
Xάρη Σταματίου. Eπίσης 8 προσαρτήμα-
τα. Στο 2ο βιβλιογραφία Xάρη Σταματίου 
και στο 3ο βιβλιογραφία Σταμ. Σταματίου. 
Eπίσης περιλαμβάνεται το αφιέρωμα στη 
συγγραφέα Bάσω Σταματίου.
  7. Δ΄ Συμπόσιο Nαυπακτιακής Λογοτε-
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χνίας (Nαύπακτος, 20-21-22 Oκτ. 2000) 
– «Λόγιοι και Λογογράφοι Nαυπακτίας». 
Tα «Πρακτικά» στα Nαυπακτιακά (IB΄), 
2001, σσ. 767, με αφιέρωμα στον αείμνη-
στο ποιητή, λόγιο και Επίτιμο Πρόεδρο 
της Ε.ΝΑ.Μ. Γιάννη Bαρδακουλά, και 30 
εισηγήσεις, 3 επίμετρα και, σε παράρτη-
μα, «Bιογραφικό Λεξικό 116 Λογίων και Λο-
γογράφων Nαυπακτίας».
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣYNANTHΣEIΣ, 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
8. A  ́ Πολιτιστική Συνάντηση (Σκάλα, 12 
Mαΐου 1996). «Aρχιεπίσκοπος Δαμασκη-
νός 1891-1949».
9. B  ́Πολιτιστική Συνάντηση (Άνω Xώρα, 
15-16 Iουν. 1996) – «90 χρόνια Nαυπακτια-
κού Tύπου 1905-1995». Tα «Πρακτικά» στα 
Nαυπακτιακά (Θ΄), 1997, σσ. 424, με 6 ει-
σηγήσεις και 1 παράρτημα (τίτλοι εφημε-
ρίδων, περιοδικών και δελτίων). Eπίσης, 
περιλαμβάνονται 10 ιστορικολαογραφι-
κές μελέτες και σύμμικτα.
10. Γ  ́ Πολιτιστική Συνάντηση (Nαύπα-
κτος, 20-21 Oκτ. 2001) – «Tα Nαυπακτιακά 
Mνημεία του παρελθόντος και η ένταξή 
τους στις λειτουργίες του παρόντος». Tα 
«Πρακτικά» στα Nαυπακτιακά (IΓ΄).
11. Δ  ́ Πολιτιστική Συνάντηση (Nαύπα-
κτος, 2 Nοεμ. 2002) – «H Δυναμική του Πα-
τριδοτοπικού-Πολιτιστικού Kινήματος. 
Tα εικοσάχρονα της Eταιρείας Nαυπα-
κτιακών Mελετών και της Oμοσπονδίας 
Συλλόγων Nαυπακτίας». Aφιέρωμα στον 
Nαυπακτίτη Ποιητή-Λογογράφο Θανάση 
Παπαθανασόπουλο. Tα «Πρακτικά» στα 
Nαυπακτιακά (IΓ΄), 2002, με 13 εισηγή-
σεις, ως και τα «Πρακτικά» της Δ  ́Πολιτι-
στικής Συνάντησης με 12 εισηγήσεις.
12. E  ́ Πολιτιστική Συνάντηση (Nαύπα-
κτος – Πλάτανος, 8-9 Nοεμ. 2003) – «Δημή-
τρης Aχιλ. Pοντήρης, ο Mεγάλος Δάσκα-
λος του Θεάτρου». Tα «Πρακτικά» εκδό-
θηκαν το 2005 ως αυτοτελές παράρτημα 
του τόμου Nαυπακτιακά (IΒ΄). 
13. ΣΤ  ́ Πολιτιστική Συνάντηση (Nαύ-

πακτος, 6 Nοεμ. 2005) – «Το Ναυπακτι-
ακό δημοτικό Τραγούδι (Στίχος - Ιστορία 
- Ήχος)». Tα «Πρακτικά» στον IΕ΄ τόμο 
Nαυπακτιακά, που εκδόθηκε το 2010.
14. Z΄ Πολιτιστική Συνάντηση (Nαύπα-
κτος, 19 Μαΐου 2012) – «Περιηγήσεις στη 
Ναυπακτία – Εταιρεία Ναυπακτιακών Με-
λετών: Τριάντα χρόνια επιστημονικής και 
πολιτιστικής παρουσίας». Tα «Πρακτικά» 
μαζί με άλλα άρθρα στον IΖ΄ τόμο Nαυπα-
κτιακά, που εκδόθηκε το 2014.
15. Hμερίδα Πολιτισμού και Aνάπτυξης 
(Nαύπακτος 9 Mαρτ. 2002) – «Παράρτημα 
T.E.I. στη Nαύπακτο». Η ημερίδα είχε ως 
στόχο το συντονισμό των ενεργειών για 
την ίδρυση Παραρτήματος ΤΕΙ στη Ναύ-
πακτο, που ευοδώθηκε λίγο αργότερα. Tα 
«Πρακτικά» της εκδόθηκαν αυτοτελώς σε 
συνεργασία με την Ο.ΣΥ.Ν. και τον Δήμο 
Ναυπάκτου. 
16. Hμερίδα «Η Αιτωλοακαρνανία στα 
γράμματα και τις τέχνες στον 20ό αιώνα» 
(Αθήνα, 3 Δεκ. 2000) που συνδιοργάνω-
σαν η Ε.ΝΑ.Μ, η ΠΑΝ.ΣΥ. (Παναιτωλο-
ακαρνανική Συνομοσπονδία) και η Ε.Α.Λ. 
( Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών). 
17. Διημερίδα «Βυζαντινή και Μεταβυ-
ζαντινή Ναυπακτία: Ιστορία και Τέχνη» 
(Ναύπακτος, 22-23 Φεβ. 2014), που συν-
διοργανώθηκε με την Ιερά Μητρόπο-
λη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και τον 
Δήμο Ναυπακτίας. Τα «Πρακτικά» με τις 
11 εισηγήσεις της Διημερίδας αποτελούν 
το Α΄ μέρος του ΙΗ΄ τόμου Ναυπακτιακά, 
όπου στο Β΄ μέρος περιλαμβάνονται 5 άρ-
θρα ανάλογου περιεχομένου, στο Γ΄ μέ-
ρος κατάλογοι περιοδικών αποκειμένων 
σε διάφορες βιβλιοθήκες της Ναυπάκτου 
και στο Δ΄ μέρος Σύμμικτα. 
18. «Εσπερίδα για τον λογοτέχνη Γιάν-
νη Βλαχογιάννη» (Ναύπακτος, 10 Μαΐ-
ου 2017). Tα «Πρακτικά» με τις 4 εισηγή-
σεις, μαζί με την εργογραφία του Ντίνου 
Μακρυγιάννη, άλλα άρθρα, τοπωνυμικά 
και σύμμεικτα περιλαμβάνονται στον IΘ΄ 
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τόμο Nαυπακτιακά, που εκδόθηκε το 2017.
19. Εσπερίδα «Μνήμη Παναγιώτη Φ. Χρι-
στόπουλου (1930-2012)» (Ναύπακτος, 3 
Νοέμ. 2018). Tα «Πρακτικά» με τις 5 ειση-
γήσεις, μαζί με την εργογραφία του Πανα-
γιώτη Χριστόπουλου και της Άσπας Ξύδη, 
άλλα άρθρα, τοπωνυμικά και σύμμεικτα 
περιλαμβάνονται στον Κ  ́ τόμο Nαυπα-
κτιακά, που εκδόθηκε το 2018.
 
Β. Εκδοτική παραγωγή
Εκτός από τους τόμους του περιοδικού 
«Ναυπακτιακά» που αναφέρθηκαν σε συ-
νάρτηση με τις εκδηλώσεις που τους τρο-
φοδότησαν, η εκδοτική παραγωγή της 
Ε.ΝΑ.Μ. περιλαμβάνει ακόμα:
ΠEPIOΔIKO «NAYΠAKTIAKA»
1. Tόμος πρώτος (A΄), 1983, σσ. 348. Περι-
έχει 15 μελέτες και σύμμικτα.
2. Tόμος δεύτερος (B΄), 1984-85, σσ. 480. 
Περιέχει 15 μελέτες και σύμμικτα.
3. Tόμος τρίτος (Γ΄), 1986-87, σσ. 589. Πε-
ριέχει 14 μελέτες και σύμμικτα.
4. Tόμος τέταρτος (Δ΄), 1988-89, σσ. 804. 
Περιέχει 17 μελέτες και σύμμικτα.
5. Tόμος πέμπτος (E΄), 1990-91, σσ. 583. 
Περιέχει 19 μελέτες και σύμμικτα. 
Πρέπει να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο ότι 
το περιοδικό Ναυπακτιακά μέχρι σήμερα 
με είκοσι τόμους έχει καλύψει 11.836 σε-
λίδες πλούσιας πρωτότυπης ύλης, με ανα-
φορά στη μυθολογία, στην ιστορία, τη λα-
ογραφία, στην παράδοση, στα ήθη και έθι-
μα και στα πολιτισμικά, κοινωνικά, διοι-
κητικά, αναπτυξιακά κ.λ.π. θέματα της 
επαρχίας Ναυπακτίας, σε εμπεριστατω-
μένες μελέτες από αξιόλογους πνευματι-
κούς ανθρώπους.
Έχει εκδοθεί επίσης ευρετήριο για τους 15 
τόμους του επιστημονικού μας περιοδικού 
για να είναι ευχερέστερη η χρησιμοποίησή 
τους [Tόμος δέκατος έκτος (ΙΣΤ΄)].
EΠIΣTHMONIKH BIBΛIOΘHKH
Παράλληλα με τους δεκαέξι τόμους των 
Ναυπακτιακών, εκδόθηκαν και δεκαπέ-

ντε αυτοτελείς επιστημονικές μελέτες 
στη σειρά της Επιστημονικής Βιβλιοθή-
κης (συνολικά 3108 σελίδων) και εκκρε-
μούν για έκδοση τουλάχιστον άλλες τρεις 
μελέτες ναυπακτιακού ενδιαφέροντος.
1. Xρήστος K. Pέππας: Eκπαιδευτικά της 
Nαυπακτίας (1833-1847), Aθήνα 1998, σσ. 
313, πίν. 7.
2. Xαράλαμπος Δ. Xαραλαμπόπουλος: Συ-
νοπτικό Διάγραμμα για τη συγγραφή της 
Eκκλησιαστικής Iστορίας Nαυπάκτου, 
Aθήνα 2000, σσ. 99. Περιέχει το ιστορικό, 
καθώς και μητροπολιτικούς και επισκοπι-
κούς καταλόγους.
3. Xαράλαμπος Δ. Xαραλαμπόπουλος: Oι 
Aιτωλοακαρνάνες το ’21, Aθήνα 2002, σσ. 
48. Περιλαμβάνει ονομαστικούς κατα-
λόγους από συνταξιουχικά κατάστιχα με 
ονοματολογικές παρατηρήσεις.
4. Xαράλαμπος Δ. Xαραλαμπόπουλος: Η 
Ναύπακτος και η Ενδοχώρα της - Ιστορία 
και περιγραφή των οικισμών της Ναυπα-
κτίας (σειρά όπως παρακάτω):
4α. Του Δήμου Πυλήνης τα χωριά, σσ. 
199+φωτ.,
4β. Του Δήμου Αντιρρίου τα χωριά, σσ. 
103+φωτ., 
4γ. Του Δήμου Χάλκειας τα χωριά, σσ. 
148+φωτ.,
4δ. Του Δήμου Ναυπάκτου η πόλη και τα 
χωριά, σσ. 351+φωτ.,
4ε. Του Δήμου Πλατάνου τα χωριά, σσ. 432 
(υπό έκδοση),
4στ. Του Δήμου Αποδοτίας τα χωριά, σσ. 
575+φωτ.
5. Γιάννης Ρηγόπουλος: «Άνθη της πέ-
τρας» Τα λιθανάγλυφα του Πλατάνου 
Ναυπακτίας, οι μαστόροι της πέτρας και 
άλλα έργα τέχνης, Αθήνα 2007, σσ. 95, 
εικ. 64.
6. Το πολεμικό ημερολόγιο του στρατι-
ώτη Σπύρου Μέμου (1912-13), Εισαγωγή-
Επιμέλεια Χαράλαμπος Δ. Χαραλαμπό-
πουλος, Αθήνα 2013, σσ. 95.
7. Δέκα απλοί μαχητές αφηγούνται τις 
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πολεμικές αναμνήσεις τους, Εισαγωγή-
Σχόλια-Επιμέλεια Χαράλαμπος Δ. Χαρα-
λαμπόπουλος, Αθήνα 2015, σσ. 273. 
8. Χαράλαμπος Δ. Χαραλαμπόπουλος, 
Γιάννης Ν. Μακρυγιάννης-Μήτρος Κολο-
φωτιάς, Αθήνα 2015, σσ. 116.
9. Ντίνος Ν. Μακρυγιάννης, Διοικητική 
Ιστορία της επαρχίας Ναυπακτίας (Από 
την τουρκική κατάληψη μέχρι τις ημέρες 
μας), Αθήνα 2016, σσ. 156.
10. Πολεμικά ημερολόγια Ναυπακτιτών 
μαχητών, Εισαγωγή-Σχόλια-Επιμέλεια 
Χαράλαμπος Δ. Χαραλαμπόπουλος, Αθή-
να 2019, σσ. 108.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Στη σειρά της Λογοτεχνίας, με αριθμό 1, 
έχει εκδοθεί το βιβλίο του Ντίνου Ν. Μα-
κρυγιάννη, Τραγούδια του Επάχτου, Ναύ-
πακτος 2017, σσ. 48, με ποιήματα του λο-
γοτέχνη για τη Ναύπακτο.
Επίσης, στη σειρά «Απεικονίσεις Ναυπα-
κτίων Ηρώων» η Ε.ΝΑ.Μ. κυκλοφόρη-
σε τα πορτραίτα του Αγέλαου, του Άπι και 
του Κέω των Ναυπακτίων, καθώς και του 
επικού ποιητή Ησιόδου και ικανό αριθμό 
απεικονίσεων Ναυπακτίων Αγωνιστών 
της Επανάστασης του 1821 (Αδραχτά, Ανα-
γνώστη, Ξύδη Σ., Ξύδη Θ., Μακρυγιάννη, 
Μαρκαντώνη, Μαυρέλη, Παχούμιου, Πο-
λιτόπουλου, Πολυμερόπουλου, Σακαρέ-
λου, Τσονάκα).
Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω 
ότι το κύριο βάρος αυτού του τεράστιου 
κατά γενική ομολογία έργου της Εταιρείας 
κράτησε όλα αυτά τα χρόνια, σε αγαστή 
συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του εκά-
στοτε Διοικητικού Συμβουλίου και τους 
υπόλοιπους Εταίρους, ο ακούραστος πρω-
τεργάτης της μεγάλης προσπάθειας, ο 
ιστοριοδίφης Πρόεδρος της ΕΝΑΜ Μπά-
μπης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος συνε-
χίζει να επικουρεί το έργο της και από τη 
θέση του Επιτίμου Προέδρου. Γιατί στα 
συλλογικά σωματεία πάντα υπάρχει ένας 
ιχνηλάτης πρόσκοπος, ένας πρωτοπόρος 

καθοδηγητής που χαράζει το στίγμα και 
την πορεία της ομαδικής εργασίας. 
Το έργο του Χαράλαμπου Χαραλαμπόπου-
λου διεύρυναν τα δύο Δ.Σ. που εκλέχτη-
καν στη Ναύπακτο με Πρόεδρο τον Από-
στολο Β. Ζορμπά (2012-2015 και 2015-2018), 
ομολογουμένως υπό αντίξοες οικονομικές 
συνθήκες, και προσπαθεί να συνεχίσει το 
πρόσφατα εκλεγέν, πλήρως ανανεωμένο, 
τρίτο κατά σειρά Δ.Σ. από τη μεταφορά 
της έδρας στη Ναύπακτο (Ιάν. 2019).
Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι η Ε.ΝΑ.Μ. 
δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητη, ούτε 
μπορεί να στηριχθεί στις συνδρομές των 
Εταίρων της, οι οποίες πάντως είναι απα-
ραίτητες για την επιβίωσή της, ιδιαίτερα 
σε αυτήν την κρίσιμη οικονομική συγκυ-
ρία. Γι’ αυτό επιδιώκει και απαιτεί με την 
ισχύ του έργου της την επιχορήγηση κρα-
τικών και ιδιωτικών φορέων, που, όταν 
περιορίζεται, καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή 
ακόμη και την ύπαρξή της, όπως φάνηκε 
και στην περίπτωση της απόφασης της Γ΄ 
καταστατικής Συνέλευσης της 30ης Μα-
ΐου 2011 για τροποποίηση του καταστατι-
κού της Ε.ΝΑ.Μ. και μεταφορά της έδρας 
στην Ναύπακτο, όπου όμως είναι και η 
φυσιολογική της θέση. Εδώ πρέπει να το-
νισθεί ιδιαίτερα η ευγενική παραχώρη-
ση της χρήσης των γραφείων της Εταιρεί-
ας στην οδό Αρβανίτη 11 από την Ιερά Μη-
τρόπολη Ναυπάκτου, που ισοδυναμεί με 
μία γενναία οικονομική χορηγία. 
Έτσι εξηγούνται άλλωστε και κάποιες κα-
θυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου 
της Εταιρείας, είτε πρόκειται για οργάνω-
ση επιστημονικών εκδηλώσεων, είτε για 
έκδοση τόμων του περιοδικού Ναυπακτι-
ακά. Σας ευχαριστώ.

* Ο Νικόλαος Τριψιάνος είναι Πρόεδρος 
της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών, 
Μ.Δ.Ε. Φιλοσοφίας
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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 
Workshops του διήμερου Συμποσίου 
της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών (2 και 
3 Νοεμβρίου).
Τα Workshops υλοποιήθηκαν στην 
έδρα της Εταιρείας, τη Βίλα Φέγγου, 
υπό το συντονισμό του Βαγγέλη Πολί-
τη, Αντιπροέδρου της Εταιρείας Αχα-
ϊκών Σπουδών, ο οποίος με τον Ορέ-
στη Σκαλτσά εισήγαγαν το στρατηγι-
κό προσανατολισμό για την ίδρυση και 
λειτουργία «Μουσείου Πόλης των Πα-
τρών». Τονίσθηκε η αναγκαιότητα δη-
μιουργίας Μουσείου Πόλης, με σύγ-
χρονη αντίληψη και ολιστική προσέγ-
γιση, με δικτύωση επιμέρους (υπαρχό-
ντων και υπό δημιουργία) σχημάτων, 
με σταθερά βήματα, με την ανάπτυξη 
κοινου πνεύματος και των απαραίτη-
των συνεργασιών, πέρα από συγκυρια-
κές σκοπιμότητες.
Ήδη στο χώρο του παλαιού Δημοτικού 

Νοσοκομείου ο Δήμος Πατρών προχωρά-
ει στην υλοποιήση Κέντρου Οπτικοακου-
στικής Κληρονομιάς, με πρόταση και με-
λέτη του Βασίλη Κοσμόπουλου, Σκηνο-
θέτη, ο οποίος και ανέλυσε παραστατι-
κά το περιεχόμενό της (με αφετηρία μία 
Έκθεσή του στο Αρσάκειο το 2006 και εν-
σωμάτωση όλων των σύγχρονων οπτι-
κοακουστικών τεχνικών για την ανάδει-
ξη της ιστορικής κληρονομιάς).
Τη συνάντηση, καθ’ όλη τη διάρκειά 
της, τίμησε με την παρουσία του ο Δή-
μαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο 
Αντιδήμαρχος Νίκος Ασπράγγαθος και 
η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανι-
σμού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη.
Ο κ. Πελετίδης τόνισε, με καθαρό τρόπο, 
ότι τώρα ξεκινάμε με το Βασίλη Κοσμό-
πουλο και ξέρουμε πώς έχουμε μπροστά 
μας δρόμο, τον οποίο είμαστε αποφασι-
σμένοι να βαδίσουμε. Έχουμε διασφα-
λισμένη πίστωση για την αναπαλαίωση 

Δελτίο Τύπου Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
το Workshop της Εταιρείας Αχαϊκών 
Σπουδών στη Βίλα Φέγγου
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του Νοσοκομείου και στο χέρι μας είναι 
να ολοκληρώσουμε το Κέντρο, γιατί το 
οφείλουμε στους Συμπολίτες μας.
Γόνιμες παρεμβάσεις είχαν: Ο πρώ-
ην Δήμαρχος Ανδρέας Καράβολας, που 
έκανε μια ιστορική αναδρομή και κατέ-
ληξε στο ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλη 
ευκαιρία. Ο Καθηγητής του ΠΠ, Παντε-
λής Κυπριανός, έκανε μνεία των δυνα-
τοτήτων συνέργειας και με το Πανεπι-
στήμιο. Ο Περικλής Μπαλτάς, που ανα-
φέρθηκε στην ιστορικότητα του οινοκά-
στρου της Αχαΐα Κλάους και τον πλού-
το των τεκμηρίων και αντικειμένων. Ο 
Νίκος Μπακρόζης, που τόνισε την πρό-
σφατη περίπτωση ίδρυσης (Νοεμ. 2014) 
στέγασης και λειτουργίας της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών Κωστής Παλα-
μάς. Ο Γιώργος Αμπατζής, που αναφέρ-
θηκε στη συνεισφορά του Προσφυγι-
κού στοιχείου και την ύπαρξη σχετικών 
ντοκουμέντων. Ο Δημήτρης Αβράμης 
τόνισε την ανάγκη καλλιέργειας των πο-
λιτών για την διατήρηση των κειμηλίων 
της πολιτιστικής μας κληρονομίας. Και 
άλλοι Συμπολίτες.
Ξεχωριστές ήσαν και οι παρεμβάσεις 
των: 
• Αίγλης Δημόγλου, από τη Δνση Αρχεί-
ων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δήμου 

Βόλου, η οποία από το 1992 διευθύνει το 
Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του 
Δήμου Βόλου. Ο Βόλος διαθέτει Μου-
σείο Πόλης και ο Δήμος υποστηρίζει 11 
επιμέρους (και τοπικά) Μουσεία και 3 
Βιβλιοθήκες. Στην κεντρική Βιβλιοθή-
κη στεγάζονται οι αρχειακές συλλογές 
καθώς και πλούσιο ιστορικό αρχείο, που 
αποτελείται από το αρχείο του Δήμου 
Βόλου, 50 περίπου ιδιωτικά αρχεία (φυ-
σικών προσώπων, οικογενειών, φορέ-
ων, επιχειρήσεων) που συνδέονται άμε-
σα ή έμμεσα με την πόλη του Βόλου και 
την ευρύτερη περιοχή.
• Νικόλαου Αναστασόπουλου, Έφο-
ρος Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Ηπει-
ρωτικών Μελετών, Επίκουρος Καθηγη-
τής Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνι-
κής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων. Η Εταιρεία διαθέτει: Ιστορικά αρ-
χεία, Λαογραφικό Μουσείο, Πινακοθή-
κη, Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικό Κέντρο και 
πολλαπλές εκδόσεις.
Τέλος, ο κ Πολίτης ανέφερε πως αυτή 
είναι η πρόθεσή μας ως Εταιρεία Αχαϊ-
κών Σπουδών, η ανάπτυξη γόνιμων συ-
νεργασιών και συζεύξεων, ώστε ένα συ-
νολικό όραμα να βρεί τα βήματά του και 
να δοθεί πληρέστερο στον πολιτιστικό 
χάρτη το στίγμα της Πόλης μας.
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Χθες, στην ισόγειο αίθουσα του Επιμε-
λητηρίου Αχαΐας, υλοποιήθηκε η Κε-
ντρική Ημερίδα του Συμποσίου της 
Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών με θέμα: 
«H συμβολή και οι δυνατότητες των πα-
ρεμβάσεων των Εταιρειών Σπουδών ή 
Μελετών για τη διατήρηση και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας μας Νικόλαος 
Σαραφόπουλος αναφέρθηκε στους στό-
χους μας: αναζήτηση, καταγραφή ή και 
συγκέντρωση στοιχείων, εκδόσεων, με-
λετών και κειμηλίων από όλη τη διάρκεια 
του νεώτερου ιστορικού βίου της Αχαΐ-
ας,τη δημιουργία ειδικού Αρχείου, τη συμ-
βολή για την ίδρυση σχετικού Μουσείου 
της Πόλης και τη διαχρονική στήριξή του.
Καλωσόρισε τους Εκπροσώπους των 
άλλων περιφερειακών εταιρειών με την 
πεποίθηση ότι οι παραπάνω κατευθύν-
σεις είναι κοινές και επιζητούμε την πο-
λύτιμη συνεισφορά της ιστορικής δια-
δρομής και εμπειρίας τους.
Οι προσκεκλημένοι ήσαν:
1. Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών 

( Έτος ίδρυσης: 1952), με τον Περικλή 
Παγκράτη, Πρόεδρος Εταιρείας Κερ-
κυραϊκών Σπουδών, πεζογράφος, δικη-
γόρος και συνεκδότης του περιοδικού 
ΠΟΡΦΥΡΑΣ 
2. Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών 
(ιδρύθηκε το 1953), με Εκπρόσωπο τον 
Νικόλαο Αναστασόπουλο, Έφορος 
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Επί-
κουρος Καθηγητής Νεώτερης και Σύγ-
χρονης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.
3. Η Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών 
(Ε.ΝΑ.Μ.) (Ιδρύθηκε στις 9 Δεκ. 1981), 
με τον Νικόλαο Τριψιάνο, Πρόεδρος 
Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών, 
Μ.Δ.Ε. Φιλοσοφίας.
4. Η Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και 
Βιβλιοθηκών Δήμου Βόλου, με την Αί-
γλη Δημόγλου, η οποία από το 1992 διευ-
θύνει το Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίω-
σης του Δήμου Βόλου.
Αναπτύχθηκε γόνιμη συζήτηση με το 
συντονισμό της Ζέττας Ζάχου, Σύμβου-
λος Επικοινωνίας.
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Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση – συ-
ζήτηση της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών 
με θέμα: «Πολυπολιτισμικές όψεις της νε-
ότερης Πάτρας». 
Ας μου επιτραπεί μία μικρή παρένθεση 
για τη φυσιογνωμία μας:
Η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» είναι σω-
ματείο πνευματικού, πολιτιστικού και κοι-
νωφελούς σκοπού που επιδιώκει τη δια-
φύλαξη, μελέτη και ανάδειξη της ιστορι-
κής κληρονομιάς του αχαϊκού χώρου. Την 
πραγματοποίηση του γενικού αυτού σκο-
πού η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» την 
επιδιώκει: 
Με την αναζήτηση, καταγραφή ή και συ-
γκέντρωση στοιχείων, εκδόσεων, μελε-
τών και κειμηλίων από όλη τη διάρκεια 
του ιστορικού βίου του χώρου, τη δημι-
ουργία ειδικού Αρχείου και τη συμβολή 
για την ίδρυση σχετικού Μουσείου της 
Πόλης και τη διαχρονική στήριξή του. 
Προς τις κατευθύνσεις αυτές είναι πο-

λύτιμα τα συμπεράσματα του πρόσφα-
του Συμποσίου μας (2 και 3 Νοεμβρίου 
2019), με τη συνεισφορά της ιστορικής 
διαδρομής και εμπειρίας των προσκα-
λεσμένων Εταιρειών (Πελοποννησια-
κών Σπουδών, Κερκυραϊκών Σπουδών, 
Ηπειρωτικών Μελετών, Ναυπακτιακών 
Μελετών και της Διεύθυνσης Αρχείων, 
Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δήμου Βό-
λου), τις οποίες και ευχαριστούμε για 
την ανταπόκρισή τους. 
Πυρήνας του προγραμματισμού και των 
συνεργασιών των επόμενων χρόνων εί-
ναι: 
α) η αξιοποίηση του υλικού που έχει συ-
γκεντρωθεί για την προβολή της φυσιο-
γνωμίας της πόλης και της περιοχής, 
β) η περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλεί-
ων έρευνας και πρόσβασης στις συλλο-
γές (ψηφιοποίηση μέρους του υλικού και 
σύνδεσή του με βάσεις δεδομένων, δημι-
ουργία κοινών θεματικών ευρετηρίων, δι-
ασύνδεση των βάσεων δεδομένων), 
γ) η ενθάρρυνση και υποστήριξη μετα-
πτυχιακού επιπέδου ερευνητικών προ-
γραμμάτων, 
δ) η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που 
έχουν σχέση με την περιοχή και η προβο-
λή του έργου τους, 
ε) η δυνατότητα να παρουσιασθούν, αλλά 
και να ερευνηθούν συστηματικά, θέματα 
από την ιστορία της περιοχής, που έχουν 
ιδιαίτερο ιστορικό, γνωστικό, διδακτικό 
και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον.
Στα θέματα από την ιστορία της περιοχής 
εντάσσεται και η σημερινή μας εκδήλω-

 

Χαιρετισμός του Προέδρου 
της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών
Εκδήλωση «Πολυπολιτισμικές όψεις της νεότερης Πάτρας» στο 22ο Forum Ανάπτυξης • 24-11-2019
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ση – συζήτηση με θέμα: «Πολυπολιτισμι-
κές όψεις της νεότερης Πάτρας».
Οι πυρήνες ξένων πληθυσμών είναι παρό-
ντες στη νεότερη ιστορία της Πάτρας:
Άγγλοι έμποροι στην Πάτρα αναφέρονται 
από την Φραγκοκρατία ακόμα (1595), κα-
θώς και οι διαμάχες τους με τα Ενετικά 
συμφέροντα. Από το 1676 φέρεται ότι το 
προξενείο ήταν επί του υψώματος Σακ-
κέτου (πλησίον του Ναού των Εισοδίων). 
Αργότερα και έως το 1818 γενικός πρό-
ξενος ήταν ο Ζακύνθιος Νικόλαος Στρά-
νης. Ακολούθησαν ο μισέλλην Φίλιππος 
Γκρήν, Κρώβ, Ρόμπινσον, Βούδ, κ.ά.
Οι ανωτέρω είναι και έμποροι σταφίδας, 
ως και οι οίκοι Βάρφ, Χάγκοκ, κ.ά.
Το 1865 συνηγορεί ο Δήμος να δοθεί εθνι-
κό οικόπεδο (αρ. 31, Αράτου, Ποσειδώ-
νος και Αγ. Ανδρέου) για τις θρησκευτικές 
ανάγκες των Άγγλων στην Πάτρα. Πα-
ραχωρήθηκε το 1867 και ο θεμέλιος λίθος 
μπήκε το 1872.
Από το 1147 βρίσκονται στην Πάτρα 50 οι-
κογένειες Εβραίων. Άριστοι πορφυροβά-
φοι και έμποροι. Αργότερα (τέλη ΙΕ’ αιώ-
να) προστίθενται οι διωχθέντες από Ισπα-
νία. Διαμένουν περί την ανατολική πύλη 
του Κάστρου. Συναγωγή στην άνω πόλη 
(Γερμανού, Λόντου και Παντοκράτορος). 
Το 1951 απογράφονται μόνο 49, όλοι ελ-
ληνόφωνες. Η συναγωγή (Παντανάσσης 
34) διαλύθηκε το 1955.
Εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα πολλές οι-
κογένειες Ιταλών από την Απουλία, λόγω 
του πολέμου των δύο Σικελιών το 1848, 
ώστε να σχηματισθεί ένας σημαντικός 
πυρήνας (από ναυτικούς, ψαράδες, γε-
ωργούς, εργάτες στο λιμάνι και το τρένο, 
κ.ά.) στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου. 
Μετά το 1861 άρχισαν να επιστρέφουν 
στην Ιταλία. Μέχρι το 1940 υπάρχει έντο-
νη παρουσία και με ιδιόκτητες σχολές, με 
διευθυντή τον απόστρατο αξιωματικό του 
ιταλικού στρατού Α. Μπατάλια, με ανθελ-
ληνικά αισθήματα. Μετά το δεύτερο πα-

γκόσμιο πόλεμο η πλειονότητα του πλη-
θυσμού αποπέμφθηκε στην Ιταλία. 
Το 1838 εγκαινιάσθηκε ο καθολικός ναός 
του Αγίου Ανδρέου (επί της οδού Μαιζώ-
νος), σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρειδε-
ρίκου Σούσα. Να σημειωθεί ότι την ίδια 
περίοδο (1836-1843) ανεγείρεται και ο (σή-
μερα) παλαιός ναός του Αγίου Ανδρέου, 
σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λύσανδρου 
Καυτατζόγλου.
Γερμανικής καταγωγής έμποροι εμφανί-
ζονται στην Πάτρα από τη Φραγκοκρα-
τία (Κάουπ και Σρότερ). Το 1809 αναφέ-
ρεται στην Πάτρα ο Γ. Πάουλ ως “κόν-
σολος του Ιμπεράτορος της Γερμανίας”. 
Επίσης, στην πολιορκία της Πάτρας το 
1823 ο φιλέλλην ιατρός Κάουνεν Ρίντερ. 
Το εμπόριο με τη Γερμανία (σταφίδα, οί-
νοι και καπνά) γινόταν μέσω Τεργέστης 
και αργότερα απευθείας σε γερμανικά λι-
μάνια. Σημαντικοί οι οίκοι οινοποιΐας του 
Γουσταύου Κλάους και του Θ. Άμβουργερ 
(και πρόξενος της Γερμανίας).
Μετά το 1914 (πρώτος παγκόσμιος πόλε-
μος) απελάθηκε σχεδόν το σύνολο του 
γερμανικού πληθυσμού. 
Το 1658 μεταφέρεται από τη Ζάκυνθο 
στην Πάτρα το Γαλλικό προξενείο υπό τον 
Κλαύδιο Σαντακρόσε. Οι εξαγωγές από 
την Πάτρα περιλαμβάνουν τυριά, λάδι και 
μαλλιά.
Αργότερα το 1814 τοποθετείται πρόξενος 
ο φιλέλληνας Φρανσουά Πουκεβίλ και 
μετά ο αδελφός του Ούγος. Φιλελληνική 
και η εκστρατεία του στρατηγού Μαιζώνα 
το 1828. Οι Πασκάλ και Μανιάκ πρωτερ-
γάτες στην κατασκευή του λιμανιού.
Ελληνογαλλική εμπορική σχολή λειτούρ-
γησαν οι Μαριανοί αδελφοί, έως το 1940, 
σε οίκημα της οινοποιΐας Άμβουργερ 
(Μαιζώνος και Ζαΐμη).
Δεν πρέπει να επεκταθώ άλλο…
Σας ευχαριστώ και σας παραδίδω στους 
εκλεκτούς Εισηγητές μας και τον αγαπη-
τό Συντονιστή Βασίλη Λαδά.



Ν
εό

τε
ρη

 Π
άτ

ρα

86

Εταιρεία Αχαΐκών Σπουδών
Πρακτικά 2019

Το Νοέμβριο του 1945, μία μέρα σαν και 
αυτή, τελευταία δηλαδή Κυριακή του 
μήνα, ο πεντάχρονος Νικόλα Κροτσέτι 
επιβιβάζεται με την οικογένειά του και τα 
λιγοστά τους υπάρχοντα στο πλοίο που 
θα τους πάρει για πάντα μακριά από την 
Πάτρα.1 Ο πόλεμος έχει τελειώσει, η Ιτα-
λία έχει συνθηκολογήσει και οι εναπομεί-
ναντες Ιταλοί της Πάτρας, Ιταλοπατρι-
νοί ή Πατρινοϊταλοί, όπως συχνά αποκα-
λούνται, πρέπει να κόψουν τις ρίζες που 
τους συγκρατούν σε αυτό τον τόπο. Είναι 
μία από εκείνες τις στιγμές στην ιστορία, 
που σημασία δεν έχει πια η διατήρηση 
της συλλογικής μνήμης, αλλά η εξάλει-
ψη των «ανοιχτών ζητημάτων» και η αλ-
λαγή σελίδας. Πριν επιστρέψουμε όμως 
στον Νικόλα, ας αναμοχλεύσουμε λίγο 
το χώμα της πόλης για να δούμε τις ρίζες 

των Ιταλών κατοίκων της.
Κατά τη δεύτερη Ενετοκρατία, το 1687, ο 
γνωστός μας δόγης, Francesco Morosini 
δίνει την άδεια για τη μετατροπή του με-
γαλύτερου τζαμιού της πόλης, του σημερι-
νού Παντοκράτορα, σε καθολικό ναό του 
Αγίου Ανδρέα. Λίγο αργότερα, ένας ακόμα 
καθολικός ναός ανεγείρεται στο χώρο του 
φρουρίου.2 Υπήρχε, επομένως, ένα ενετι-
κό πληθυσμιακό υπόστρωμα που ακολου-
θούσε τη μοίρα των στρατευμάτων και 
πρόσκαιρα συνδέθηκε με την πόλη.
Η πρώτη εισδοχή πληθυσμών που θα 
εγκατασταθούν μόνιμα στην πόλη και 
θα αποτελέσουν τον κατοπινό πυρήνα 
της δεν θα μπορούσε παρά να σημειω-
θεί όταν επιτέλους διαφάνηκαν οι προϋ-
ποθέσεις της προόδου και της ειρηνικής 
διαβίωσης. Αμέσως μετά την απελευ-

Ανδρέας Σπυρούλιας* 

Ανιχνεύοντας την ιστορική διαδρομή 
της Ιταλικής παροικίας στην Πάτρα
Εκδήλωση «Πολυπολιτισμικές όψεις της νεότερης Πάτρας» στο 22ο Forum Ανάπτυξης • 24-11-2019

1 Β. Χριστόπουλος (2008). 2 Α. Χ. Μούλιας (2017) 20-21.
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θέρωση οι παλιοί κάτοικοι και οι πρόκρι-
τοι επιστρέφουν στην πόλη τους έπειτα 
από τα χρόνια της φυγής. Η Πάτρα συνι-
στά πόλο έλξης για τους πληθυσμούς από 
τις επαρχίες που δεν έχουν ακόμα εντα-
χθεί στον εθνικό κορμό και για Έλληνες 
από τα πιο σημαντικά οικονομικά κέντρα 
της εποχής. Ηπειρώτες, έμποροι από 
την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και 
τη Χίο, αλλά και από τη Δύση, το Λιβόρ-
νο, την Τεργέστη και αλλού εισρέουν και 
γύρω τους αναπτύσσεται μια δραστηριό-
τητα θελκτική και για τους ξένους.3 Τότε, 
το 1828, καταγράφεται και η πρώτη, σύγ-
χρονη παρουσία Ιταλών καθολικών στην 
Πάτρα. Πρόκειται για ψαράδες, κατά κύ-
ριο λόγο, που ακολουθούν το κύμα με-
τανάστευσης της εποχής προς την Πά-
τρα, που περιλαμβάνει επίσης Μαλτέ-
ζους ψαράδες και λοιπούς Ευρωπαίους, 
εμπόρους και διπλωμάτες που στελεχώ-
νουν τις ξένες αποστολές. Οι Ιταλοί αυ-
τοί κατάγονται κυρίως από την περιοχή 
της Απουλίας και, σύμφωνα με ορισμέ-
νους μελετητές και από τη Νάπολη. Έτσι 
ο πυρήνας των Ιταλών της Πάτρας είναι 
νοτιοϊταλικής καταγωγής. Θα εγκατα-
σταθούν μόνιμα με τις οικογένειές τους 
και θα αποτελέσουν τον συνδετικό κρί-
κο για τους επόμενους Ιταλούς, που φτά-
νουν κατά κύματα καθ΄ όλο τον 19ο αιώ-
να, συμβάλλοντας στην αριθμητική ακμή 
της κοινότητάς τους και στην πληθυσμια-
κή ανανέωση της πόλης. Οι νέοι έποικοι 
έφταναν κυρίως για να αναζητήσουν ερ-
γασία ως ειδικευμένοι εργάτες. Η ναυτι-
κή σύνδεση της Πάτρας με το Μπρίντιζι, 
την Ανκόνα και την Τεργέστη από το 1833 
με τα πλοία της εταιρείας του Αυστρια-
κού Λόυδ και η ύπαρξη συγγενικών δε-
σμών με τους Ιταλούς που ήταν ήδη εγκα-

τεστημένοι στην πόλη διευκόλυναν αυτή 
τους την απόφαση.4

Μια ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία των 
μεταναστεύσεων σχετίζεται με την επο-
χή των εθνικοαπελευθερωτικών και κοι-
νωνικών Επαναστάσεων στην Ευρώπη 
που κρατά από τα τέλη του 18ου έως τα 
μέσα του 19ου αιώνα. Μετά την αποτυχία 
των επαναστατικών κινήσεων που αρ-
χίζουν να εκδηλώνονται και στην Ιταλία 
από το 1830 με σκοπό το Risorgimento –
την ενοποίηση της χώρας– και την επακό-
λουθη ήττα στον πρώτο πόλεμο κατά των 
Αυστριακών, ένα κύμα πολιτικών προ-
σφύγων καταφεύγει στην Πάτρα, η οποία 
είναι η πρώτη πόλη υποδοχής τους στον 
ελλαδικό χώρο. Κυνηγημένοι φυγάδες, 
από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο του 1849 
καταφτάνουν στην Πάτρα πάνω από 700 
αξιωματικοί, στρατιώτες και πολίτες.5 Οι 
περισσότεροι από τους επαναστάτες που 
βρίσκουν καταφύγιο στην Πάτρα κατά-
γονται από πόλεις της βόρειας Ιταλίας 
και είναι κυρίως τεχνίτες (γεωργοί, κτί-
στες, υπηρέτες, αμαξηλάτες, μυλωνά-
δες και αρτοποιοί αλλά και τυπογράφοι). 
Ανάμεσά τους, ωστόσο, συναντάμε και 
αρκετούς καλλιτέχνες, διανοούμενους 
και επιστήμονες, γιατρούς κυρίως και δι-
κηγόρους.6 Οι σχέσεις των νεοαφιχθέ-
ντων Ιταλών προσφύγων με τους προ-
ϋπάρχοντες κατοίκους της πόλης ήταν, 
καθώς φαίνεται, από την πρώτη ακόμα 
επαφή τους, εξαιρετικές. Σε επίπεδο κε-
ντρικής εξουσίας το νέο ελληνικό κράτος 
τους υποδέχθηκε, παρά την χαρακτηρι-
στική απροθυμία άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών να πράξουν αντίστοιχα, παρέχοντάς 
τους άσυλο. Παρείχε, επιπλέον, χρήμα-
τα για την ενίσχυσή τους, ενώ οι κάτοικοι 
τους συμπαραστάθηκαν προσφέροντάς 

3 Ν. Μπακουνάκης (1988) 68, 72.
4 Α. Χ. Μούλιας (2017) 16-17; Γ. Α. Μουτζάλη (2016); Α. Χ. 
Μούλιας (2000) 186; Ν. Μπακουνάκης (1997) 89; Ν. Μπα-
κουνάκης (1988) 167-170.

5 Α. Χ. Μούλιας (2017) 58; Μ. Φιλοσόφου (2010) 250; Ν. 
Μπακουνάκης (1988) 54.
6 Γ. Α. Μουτζάλη (2016); Ν. Μπακουνάκης (2008) 124; Ν. 
Μπακουνάκης (2005) 262; Ν. Μπακουνάκης (1991) 22-23.
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τους καταλύματα και οργανώνοντας ερά-
νους. Ενδεικτικά, ας αναφερθεί πως στη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
την 11-8-1849, εγκρίθηκε η καταβολή χρη-
ματικού ποσού από τον προϋπολογισμό 
καθώς και επιπρόσθετη πίστωση για τις 
έκτακτες ανάγκες των προσφύγων.7

Ανεξάρτητα από το ποιος ήταν ο αριθμός 
των Ιταλών φυγάδων που εγκαταστάθη-
καν τελικά μόνιμα στην πόλη σε σχέση 
με εκείνους που επέστρεψαν μετά και 
την ενοποίηση της Ιταλίας το 1861, ζήτη-
μα στο οποίο έχουν διατυπωθεί διαφο-
ρετικές απόψεις, είναι γεγονός πως από 
την άφιξή τους έως και το τέλος του 19ου 
αιώνα η ιταλική παρουσία απέκτησε χα-
ρακτήρα παροικίας. Γνωστοί και συγγε-
νείς των προσφύγων έλκονται από τις 
φιλόξενες συνθήκες που επικρατούν 
στο νέο τόπο. Από τις εγγραφές στα βι-
βλία της καθολικής εκκλησίας εκεί-
νη την περίοδο μας επιτρέπεται η ανα-
σύσταση της εικόνας μιας ενεργούς και 
ζωηρής κοινωνικής ζωής. Μάλιστα, κα-
θώς θα προχωρούμε προς το τέλος του 
αιώνα και πολύ αργότερα από την άφι-
ξή τους, οι Ιταλοί αυτοί φυγάδες θα βρε-
θούν κατ’ επανάληψη στο επίκεντρο ιδε-
ολογικών διεργασιών και, κατά καιρούς, 
θα συνδεθούν με γεγονότα και εκφάν-
σεις της σοσιαλιστικής δραστηριότητας 
στη νέα τους πατρίδα.8 Είναι ενδεικτικό 
πως ένας από τους πρόσφυγες αυτούς 
και παλιός Καρμπονάρος, ο Ινοκέντι-
ος Ρωμανιώλης, έφτασε να γίνει αρχη-
γός πολιτικής παράταξης και τελικά δή-
μαρχος της γειτονικής πόλης του Αιγίου 
για δώδεκα, μάλιστα, ολόκληρα χρόνια 
(1854-1866).9

Η τελευταία μεγάλη εγκατάσταση των 
Ιταλών γίνεται κατά το τελευταίο τέ-

ταρτο του 19ου αιώνα και κυρίως τη δε-
καετία του 1870. Άγνωστοι αρχικά με-
ταξύ τους έρχονται στην Πάτρα για να 
εργαστούν στους τομείς της οικονομί-
ας της, που την έχουν ήδη καταστήσει 
ένα ελκυστικό, αναπτυσσόμενο εμπο-
ρικό και εξαγωγικό κέντρο. Γάλλοι μη-
χανικοί κατασκευάζουν στα χρόνια αυτά 
το νέο λιμάνι και η ζήτηση εργατικών χε-
ριών είναι επιτακτική. Απασχολούνται 
ακόμα στους αμπελώνες και τη βιομη-
χανία. Μέσα σε αυτήν τη δεκαετία, συ-
γκεκριμένα το 1878, η εταιρεία Φόγγελ 
με έδρα το Μιλάνο αναλαμβάνει τη λει-
τουργία του εργοστασίου φωταερίου (ή 
αεριόφωτος) της πόλης που γίνεται ένας 
ακόμα χώρος απασχόλησης για μεγάλο 
αριθμό τεχνιτών και εργατών της παροι-
κίας. Η κοινή καταγωγή, η διαφορετική 
θρησκεία σε σχέση με τη ντόπια πλειο-
ψηφία, οι χώροι εργασίας που τους φέρ-
νουν ακόμα πιο κοντά, όλα συμβάλλουν 
στην ενδυνάμωση, την εδραίωση και 
την κοινωνική αναγνώριση της ιταλικής 
κοινότητας.10

Η παροικία των Ιταλών ήταν, άλλω-
στε, και η πιο πολυάριθμη στην Πάτρα, 
σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Δεν 
εντάχθηκε ποτέ στην άρχουσα αστική 
τάξη των εμπόρων που είχε διαμορφω-
θεί την περίοδο αυτή στην πόλη, κάτι 
που δεν την εμπόδισε, ωστόσο, να έχει 
μια ξεχωριστή πορεία από τη δημιουρ-
γία της έως και τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο.11 Κέντρο της ήταν πάντοτε η συ-
νοικία του Αγίου Διονυσίου (ή αλλιώς, 
Μπουντιέρικα) στη βόρεια πλευρά της 
πόλης, που παρέμεινε εκτός σχεδίου ως 
το 1833 και κατοικούνταν επίσης από Ζα-
κυνθινούς μετανάστες. Η αρχική επιλο-
γή της συνοικίας έγινε λόγω της γειτνί-

7 Α. Χ. Μούλιας (2000) 188; Μ. Φιλοσόφου (2010) 250.
8 Α. Χ. Μούλιας (2017) 58; Γ. Α. Μουτζάλη (2016); Α. Χ. Μού-
λιας (2000) 141-143, 188-190; Ν. Μπακουνάκης (1988) 54.

9 M. C. Chatziiooannou (2015) 22.
10 Ν. Μπακουνάκης (2005) 262; Ν. Μπακουνάκης (1991) 22-23.
11 Α. Χ. Μούλιας (2000) 192.
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ασης με τα καρνάγια και τα αγκυροβό-
λια των καϊκιών τους. Ωστόσο, γρήγο-
ρα η περιοχή απέκτησε και βιομηχανι-
κό χαρακτήρα. Το 1860 λειτουργεί εκεί η 
Εταιρεία της Ελληνικής Οινοποιίας, στα 
6,5 στρέμματα των εγκαταστάσεων της 
οποίας απορροφώνται πολλά ιταλικά ερ-
γατικά χέρια. Στο τέλος του 19ου αιώνα 
η περιοχή έχει αποκτήσει ακόμα αλευ-
ρόμυλους και 6 ατμοκίνητα εργοστάσια 
στα οποία διαβάζουμε ότι απασχολού-
νται 500 εργάτες. Μπορούμε να φαντα-
στούμε πως οι συνθήκες ζωής στις φτω-
χικές και άναρχα δομημένες γειτονιές 
του Άη-Διονύση δεν ήταν και οι καλύτε-
ρες. Για πολύ καιρό μετά την ένταξή της 
στο σχέδιο πόλεως η συνοικία παραμέ-
νει χωρίς υποδομές για την τήρηση των 
βασικών κανόνων υγιεινής και αποτε-
λεί κατά καιρούς την πηγή έξαρσης επι-
δημιών που δοκιμάζουν τις πληθυσμια-
κές αντοχές της πόλης, όπως στην πε-
ρίπτωση της ευλογιάς που εξαπλώθηκε 
τον Νοέμβριο του 1872 έπειτα από την 
αρχική εκδήλωσή της στο σπίτι του Ιτα-
λού Ιλαρίωνα Διομέτα.12

Εκτός από τη συνοικία στον Άγιο Διο-
νύσιο, αρκετές ιταλικές οικογένειες δι-
έμεναν μόνιμα στις εγκαταστάσεις της 
Achaia Clauss και στην περιοχή της 
Εγλυκάδας. Οι τελευταίοι κατάφεραν 
να αποκτήσουν μεγάλες ιδιοκτησίες και 
ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες δη-
μιουργώντας γύρω τους τη φήμη των δε-
ξιοτεχνών στην δενδροκομία και την κη-
πουρική.13

Η πρώτη αμιγώς ιταλική επιχειρηματική 
δραστηριότητα ήταν, όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, η ανάληψη το 1878 της 
εργολαβίας της λειτουργίας του εργο-
στασίου του φωταερίου για δέκα χρόνια 
από την εταιρεία Φόγγελ. Στον Τύπο της 

εποχής διαβάζουμε πως οι εντυπώσεις 
στην πόλη από τη λειτουργία της εται-
ρείας ήταν ιδιαίτερα θετικές. Η πόλη, 
συμπεριλαμβανομένου του θεάτρου 
Απόλλων φωτίζεται επαρκώς από τον 
Σεπτέμβρη του 1878 και η «όψις του τό-
που μετεβλήθη ουσιωδώς επί το ημερώ-
τερον». Ο τοπικός διευθυντής της εται-
ρείας στην Πάτρα, E. Zuccoli έχαιρε μά-
λιστα ιδιαίτερης εκτίμησης στην τοπική 
κοινωνία και συμμετείχε ενεργά στα κοι-
νά.14 Περνώντας στον 20ο αιώνα, από το 
1928 έως το 1934 βρίσκουμε να λειτουρ-
γεί η εταιρεία Aeroespresso που συνδέ-
ει με υδροπλάνα το Μπρίντιζι με την Πά-
τρα.15

Η ιταλική παροικία της Πάτρας διατηρή-
θηκε πληθυσμιακά και οικονομικά ακ-
μαία ως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν 
και γνώρισε μοιραίο πλήγμα. Ως τότε 
η ιταλική και καθολική κοινότητα ήταν 
όροι ταυτόσημοι σχεδόν, καθώς οι Ιτα-
λοί αποτελούσαν με διαφορά τη μεγα-
λύτερη πλειοψηφία των Καθολικών της 
πόλης. Έτσι, όταν μιλάμε για την αριθ-
μητική εξέλιξη της καθολικής κοινότη-
τας ως τα χρόνια του πολέμου, μπορού-
με με αρκετή βεβαιότητα να γνωρίζουμε 
πως μιλάμε για πληθυσμούς ιταλικής κα-
ταγωγής. Το 1841 λοιπόν, πριν την άφιξη 
των φυγάδων της Ιταλικής Επανάστα-
σης, μαρτυρείται ότι ζούσαν στην Πάτρα 
περίπου 200 καθολικοί. Στην απογραφή 
του 1858, 370 κάτοικοι δηλώνουν ως θρή-
σκευμα το καθολικό δόγμα. Από τότε πα-
ρατηρείται μεγάλη αύξηση, έτσι ώστε το 
1879 έφταναν τους 1302, σεβαστός αριθ-
μός αν σκεφτούμε πως ο συνολικός πλη-
θυσμός της πόλης ανερχόταν κοντά στις 
33000. Το 1907 η κοινότητά τους αριθ-
μούσε περίπου τους 2000-2500. Μετά τα 
γεγονότα του ελληνοϊταλικού πολέμου η 

12 Α. Χ. Μούλιας (2017) 17; Γ. Α. Μουτζάλη (2016); Ν. Μπα-
κουνάκης (1997) 75-76.
13 Α. Χ. Μούλιας (2017) 19; Γ. Καΐκα-Μαντανίκα (2009) 167.

14 Γ. Καΐκα-Μαντανίκα (2009) 190; Α. Χ. Μούλιας (2000) 
202; Ν. Μπακουνάκης (1991) 35.
15 Γ. Κ. Πανίτσας (2005) 341. 
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κοινότητα αυτή συρρικνώθηκε δραματι-
κά και πλέον ορίζεται ως καθολική ενο-
ρία, χωρίς εθνικά χαρακτηριστικά, αλλά 
με τα πνευματικά γνωρίσματα μιας εκ-
κλησιαστικής κοινότητας.16 Νεότερες 
επιχειρηματικές επενδύσεις, όπως η λει-
τουργία των εργοστασίων της Misco το 
1954 και της Pirelli το 1961, δεν επέφε-
ραν παρά πρόσκαιρες και εφήμερες πλη-
θυσμιακές ανάσες στο ιταλικό στοιχείο 
της πόλης.17

Στο πνεύμα του κοσμοπολιτισμού που 
χαρακτηρίζει την κοινωνική ζωή της 
Πάτρας κατά τον 19ο αιώνα, δεσπόζου-
σα θέση κατέχει η ανερχόμενη αστι-
κή τάξη. Είδαμε πως η ιταλική κοινότη-
τα, αν και πολυάριθμη, δεν ήταν μέτοχος 
της τάξης αυτής και δεν διέθετε, σε γε-
νικές γραμμές, τα χαρακτηριστικά εκεί-
να της Γερμανικής ή της Αγγλικής παροι-
κίας ή, ακόμα, των πλούσιων Ελλήνων 
εμπόρων που την αποτελούσαν. Παρό-
λα αυτά ο κοσμοπολιτισμός της Πάτρας 
διαθέτει έντονο «ιταλικό» στοιχείο.18 Δεν 
ήταν μόνο η ιταλική Φόγγελ που έφερε 
το φως στο θέατρο Απόλλων, αλλά κυρί-
ως οι Ιταλοί εργολάβοι και ιμπρεσάριοι 
του θεάτρου και οι μελοδραματικοί ιτα-
λικοί θίασοι που φωτοδότησαν τη θεα-
τρική σκηνή της πόλης.19 Ακόμα και πριν 
την ίδρυση του Απόλλωνα λυρικοί θίασοι 
ιταλικού μελοδράματος και όπερας επι-
σκέπτονταν κάθε χειμώνα την πόλη.20 
Η εναρκτήρια παράσταση στον Απόλ-
λωνα, στις 10 Οκτωβρίου του 1872 θα εί-
ναι «Ο χορός των μεταμφιεσμένων» του 
Βέρντι από ιταλικό, βέβαια, θίασο.21 Οι 
περισσότεροι εργολάβοι του θεάτρου 
στην Πάτρα προέρχονται από τη Νάπο-
λη, τη Μπολόνια, το Τορίνο ή το Μιλά-

νο.22 Δεν είναι περαστικοί από την πόλη 
αλλά πολλοί, όπως ο Ραφαέλε Ρίτσι, 
εγκαθίστανται και δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά. Ο Ρίτσι, για παράδειγ-
μα, αποφασίζει να εγκατασταθεί στην 
Πάτρα, τον Φεβρουάριο του 1879, ως δά-
σκαλος πιάνου, βιολιού και φωνητικής 
μουσικής.23 Την ίδια χρονιά το θέατρο 
αποκτά μόνιμο σκηνογράφο, τον Ιταλό 
ζωγράφο Σαλβατόρε Τσερόνε.24 Μπο-
ρούμε να φανταστούμε τη μικροκοινω-
νία των Ιταλών ανθρώπων του θεάτρου, 
των ιμπρεσάριων και των ηθοποιών των 
θιάσων να κυριαρχούν στη θεατρική ζωή 
και από εκεί στην ευρύτερη κοινωνία της 
πόλης.
Αντίστοιχα σημαντική ήταν η συμβολή 
των Ιταλών και στη δημιουργία της μου-
σικής παράδοσης της πόλης. Στην πρώ-
τη πατραϊκή μπάντα που συγκροτείται 
το 1875, ξεχωριστό ρόλο διαδραματίζει 
ο ιταλικής καταγωγής μουσικοδιδάσκα-
λος Ιωσήφ Λιμπεράλλης που είχε εγκα-
τασταθεί στην Πάτρα από το 1870 παρα-
δίδοντας μαθήματα μουσικής.25 Τη δι-
εύθυνση νέας μπάντας με έτος ίδρυσης 
το 1877 αναλαμβάνει ο Ιταλός, και πάλι, 
μουσικοδιδάσκαλος Μάρκο Καρδώνη, 
ο οποίος έζησε στην Πάτρα από το 1864 
έως το θάνατό του, το 1884.26 Το 1879 
ένας μουσικός του θεάτρου, ο Αύγου-
στος Τιβέριος, ανοίγει κατάστημα μου-
σικών οργάνων, ενώ το 1883 εγκαθίστα-
ται μόνιμα στην πόλη ένας επιδιορθωτής 
κλειδοκυμβάλων.27 Το 1892 ιδρύεται η 
Φιλαρμονική Εταιρία Πατρών και οι δύο 
πρώτοι αρχιμουσικοί της είναι Ιταλοί (οι 
Τζιακουίτο και Ματσιόκι). Η μπάντα της 
αποτελείται κατά κύριο λόγο από Ιτα-
λούς, μέλη των μελοδραματικών θιάσων 

16 A. X. Μούλιας (2000) 192; Ν. Μπακουνάκης (1988) 54.
17 Γ. Κ. Πανίτσας (2005) 347.
18 Γ. Καΐκα-Μαντανίκα (2009) 188; Ν. Μπακουνάκης (1991) 22.
19 Ε. Ε. Στιβανάκη (2005) 386; Ν. Μπακουνάκης (1997) 84.
20 Ε. Ε. Στιβανάκη (2005) 391; Ν. Μπακουνάκης (1988) 109-110.
21 Ε. Γατοπούλου (2005) 310; Ε. Ε. Στιβανάκη (2005) 394.

22 Ν. Μπακουνάκης (1991) 76.
23 Ν. Μπακουνάκης (1991) 62.
24 Ν. Μπακουνάκης (1991) 40-41.
25 Α. Χ. Μούλιας (2017) 83; Ν. Μπακουνάκης (1991) 51.
26 Α. Χ. Μούλιας (2012) 17.
27 Ν. Μπακουνάκης (1991) 51.
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που εμφανίζονταν στο θέατρο Απόλλων 
και από ερασιτέχνες μουσικούς.28 Ιταλός 
που ζούσε μόνιμα στην Πάτρα ήταν και ο 
καθηγητής Tiveri που υπήρξε ο δάσκα-
λος του σημαντικού Έλληνα συνθέτη 
Δημητρίου Λιάλιου (Πάτρα, 1869 – Μόνα-
χο, 1940) στο έργο του οποίου ο νεοελλη-
νικός μουσικός στοχασμός συναντά για 
πρώτη φορά τη μουσική της Ευρώπης.29

Σε μια από τις πιο ονομαστές σχολές της 
πόλης, στη σχολή Βορέλη, εργάστηκε ως 
καθηγητής για να εξασφαλίσει τα προς 
το ζην ο δικηγόρος Φραγκίσκος Σαβά-
ριος Σεράο, ο οποίος καταγόταν από τη 
Ρώμη και έφτασε μαζί με τους άλλους 
ηττημένους επαναστάτες πρόσφυγας κι 
αυτός στην Πάτρα τον Ιούλιο του 1849. 
Εκεί γνώρισε την Παυλίνα Βορέλη με 
την οποία παντρεύτηκε και καρπός του 
γάμου τους ήταν η γνωστή μυθιστοριο-
γράφος Ματθίλδη Σεράο (1856-1926).30

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μικρές 
επιμέρους ενδείξεις που καταδεικνύ-
ουν τον ιταλικό «αέρα» στην πολιτιστι-
κή αισθητική της πόλης και τη διάθεση 
της συμμετοχής από μέρους των Ιταλών 
στην πνευματική και καλλιτεχνική ζωή 
σε μια όχι πρόσκαιρη βάση.31

Η πνευματική, άλλωστε, ζωή των Ιτα-
λών στην Πάτρα είχε θεμελιωθεί από 
αρκετά νωρίς με την ίδρυση σχολείων. 
Ήδη το 1857 πραγματοποιείται η ίδρυση 
του πρώτου Καθολικού Παρθεναγωγεί-
ου, στο οποίο φοιτούν μαθήτριες τόσο 
του καθολικού, όσο και του ορθόδοξου 
δόγματος. Η πρόοδός του ήταν τέτοια 
που προκάλεσε ανησυχία στους κόλ-
πους της τοπικής ορθόδοξης ιεραρχίας 
με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να ιδρυ-
θεί και το αντίστοιχο ορθόδοξο, το Αχαϊ-
κόν Παρθεναγωγείον, μετέπειτα Στρού-
μπειο.32 Έστω και έμμεσα, η τόσο πρώ-

ιμη και έκτοτε διαρκής ενεργητικότη-
τα της Ιταλικής-καθολικής κοινότητας 
στον τομέα της εκπαίδευσης δημιούργη-
σε έναν ανταγωνισμό που στάθηκε ωφέ-
λιμος για την παιδεία του τόπου εν γένει. 
Το επόμενο ιταλικό σχολείο ιδρύθηκε 
το 1881 από την Teresa di Chiara, κόρη 
ενός Ιταλού απόστρατου αξιωματικού, 
ο οποίος ήλθε στην Πάτρα ως πρόσφυ-
γας περίπου το 1856. Τον Δεκέβριο του 
1885 η Εταιρεία των εν Πάτραις Ιταλών 
ίδρυσε σχολή για τα παιδιά των ντόπιων 
Ιταλών. Το Σεπτέμβριο του 1889 ιδρύ-
θηκε στην Πάτρα Ιταλική Σχολή Αρρέ-
νων και Θηλέων. Το Σεπτέμβριο, πάλι, 
του 1897 ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
Ανώτερο Ιταλικό Παρθεναγωγείο. Τε-
λικά, οι ιταλικές σχολές που παγιώθη-
καν στην Πάτρα και συνέχισαν τη δράση 
τους και στον 20ο αιώνα, ήταν: α) η Σχο-
λή αρρένων στην οδό Ζαΐμη (Santorre 
Santarosa), β) Η Σχολή θηλέων στην οδό 
Κορίνθου και γ) το Νηπιαγωγείο επί των 
οδών Μανιακίου και Κορίνθου.33

Ακόμα και η αρχιτεκτονική μορφή της 
σύγχρονης Κάτω πόλης που υποχρεωτι-
κά, βάσει του εγκεκριμένου πολεοδομι-
κού σχεδίου υιοθετεί τις στοές στις προ-
σόψεις των κτιρίων, ανακαλεί την επί-
δραση της γειτονικής Ιταλίας και της νε-
οαναγεννησιακής αρχιτεκτονικής στο 
νεοκλασικό στυλ που επιλέγει να εφαρ-
μόσει. Ιταλοί, άλλωστε, είναι πολλοί 
από τους καλλιτέχνες που προσκαλού-
νται να εργαστούν στην εσωτερική δια-
κόσμηση των αρχοντικών της Πάτρας.34

Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του 
πρώτου κυβερνήτη, Ιωάννη Καποδί-
στρια (1827-1831) που είχε δείξει με πολ-
λούς τρόπους το ενδιαφέρον του για την 
πόλη, μετά από ενέργειες του Γάλλου 
προξένου στην Πάτρα παραχωρήθη-

28 Α. Χ. Μούλιας (2017) 84; Α. Χ. Μούλιας (2012) 28.
29 Α. Χ. Μούλιας (2012) 32.
30 Α. Χ. Μούλιας (2005) 363; Α. Χ. Μούλιας (2000) 188-189.

31 Μπακουνάκης (1988) 103-105.
32 Α. Χ. Μούλιας (2000) 187; Ν. Μπακουνάκης (1988) 116.
33 Α. Χ. Μούλιας (2017) 65-70.
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κε στους καθολικούς ένα οικόπεδο 1000 
πήχεων, δηλαδή περίπου 750 τετραγωνι-
κών μέτρων, όπου ανεγέρθηκε ξύλινος 
ναός, στην ίδια θέση με τον σημερινό.35 
Η άδεια ανέγερσης νέου, λίθινου αυτήν 
τη φορά ναού εκδόθηκε τον Οκτώβριο 
του 1838 και για το έργο συγκροτήθηκε 
ενοριακή επιτροπή. Ο ναός τελικά ολο-
κληρώθηκε το 1841 και εξυπηρέτησε τις 
θρησκευτικές ανάγκες των καθολικών 
της πόλης για 85 έτη, ως το 1925.36

Στο σημείο αυτό, αξίζει να κάνουμε μια 
σύντομη παρέκβαση για ένα ζήτημα που 
εν πολλοίς παραμένει άγνωστο. Το 1895 
ο πάπας Λέων ΙΓ’ σε εγκύκλιό ανήγγει-
λε την κατασκευή ενός μεγαλοπρεπούς 
ναού στην Πάτρα προς τιμήν της Πανα-
γίας του Ροδαρίου.37 Για τη διαχείριση 
αυτού του μεγαλεπήβολου έργου ορί-
στηκε επιτροπή, μέλη της οποίας έφτα-
σαν στην πόλη τον Σεπτέμβριο του ίδιου 
έτους ώστε να επιθεωρήσουν το, επιφά-
νειας 20 στρεμμάτων, οικόπεδο που είχε 
ήδη αγοραστεί για την οικοδόμηση του 
ναού. Το οικόπεδο βρισκόταν, όπως θα 
ήταν αναμενόμενο, στην συνοικία του 
Αγίου Διονυσίου, απέναντι από το ναό 
του Αγίου Αλεξίου και κοντά στον πα-
λαιό σιδηροδρομικό σταθμό. Την Κυρια-
κή 24 Σεπτεμβρίου 1895 σε μια μεγαλο-
πρεπή τελετή και παρουσία των αρχών 
της πόλης και σύσσωμης της καθολικής 
κοινότητας ο καθολικός αρχιεπίσκοπος 
έθεσε τον θεμέλιο λίθο του ναού. Σε εξέ-
δρα που είχε στηθεί ήταν αναρτημένη 
μεγάλη αφίσα με το σχέδιο του ναού, ο 
οποίος συγκρινόταν σε μεγαλοπρέπεια 
με τον ναό του Αγίου Πέτρου της Ρώμης. 
Ωστόσο, μετά τον θάνατο του πάπα Λέ-
οντα ΙΓ’ ο διάδοχός του, πάπας Πίος Ι’, 

ανέστειλε πολλά από τα έργα που είχε 
αναγγείλει ο προκάτοχός του, μεταξύ 
των οποίων και το ναό της Πάτρας. Στην 
εφημερίδα Νεολόγος (φ. 4839/2-3-1908) 
φιλοξενήθηκε στην πρώτη σελίδα συ-
νέντευξη του πατρινού Θ. Πετρακόπου-
λου, ο οποίος επεσήμανε τον αντίκτυπο 
που θα είχε για την πόλη η ανέγερση του 
ναού της Παναγίας του Ροδαρίου, τον 
οποίο χαρακτήριζε «Λούρδη της Ανατο-
λής» και, προσβλέποντας σε αυτό που 
σήμερα θα αποκαλούσαμε θρησκευτι-
κό τουρισμό, τόνισε τα οικονομικά οφέ-
λη που θα είχε η πόλη από την επίσκεψη 
κάθε χρόνο χιλιάδων προσκυνητών από 
τη Δύση. Παρά τις προσπάθειες και τους 
εράνους που οργανώθηκαν, το σχέδιο 
τελικά εγκαταλείφθηκε και η οικοδόμη-
ση του ναού ματαιώθηκε οριστικά.38

Το 1925 άρχισαν οι εργασίες μεγέθυν-
σης του υφιστάμενου ναού, σε σχέδια 
του πατρινού αρχιτέκτονα Καραβέλα, οι 
οποίες εκτελέστηκαν σε δύο φάσεις ως 
το 1937, ενώ στο εσωτερικό οι εργασί-
ες συνεχίζονταν σταδιακά ως το 1953. Ο 
νέος ναός, αφιερωμένος και αυτός στον 
προστάτη της πόλης, Άγιο Ανδρέα είναι 
διπλάσιος σε μέγεθος από τον προγενέ-
στερο και έχει χωρητικότητα 400 ατό-
μων.39

Στο ιερό βήμα του ναού φιλοξενούνται 
δύο αγιογραφίες του Νικολάου Ατζαρί-
τη. Ο Ατζαρίτης, (Πάτρα, 1900 – Αθήνα, 
1976) υπήρξε ένας πολυπράγμων καλλι-
τέχνης και μια ξεχωριστή προσωπικότη-
τα της πόλης. Απόφοιτος της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών, εκτός από ζω-
γράφος και αγιογράφος ήταν ακόμα σκι-
τσογράφος, γλύπτης, χαράκτης, φωτο-
γράφος και ένας από τους πρωτοπόρους 

34 Ε. Γατοπούλου (2005) 310, 316; Α. Χ. Μούλιας (2000) 28.
35 Α. Χ. Μούλιας (2017) 21.
36 Α. Χ. Μούλιας (2017) 23-24; Γ. Καΐκα-Μαντανίκα 
(2004) 15.
37 Η Παναγία του Ροδαρίου εορταζόταν σε ανάμνηση της 

νίκης του ενωμένου Χριστιανικού Στόλου εις βάρος του 
οθωμανικού στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, στις 7 Οκτω-
βρίου 1571.
38 Α. Χ. Μούλιας (2017) 40-42.
39 Α. Χ. Μούλιας (2017) 31.
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κινηματογραφιστές στη χώρα. Έργα του 
υπάρχουν, εκτός από τον καθολικό ναό, 
στο Δημαρχείο, τη Δημοτική Πινακοθή-
κη και ιδιωτικές συλλογές. Εικονογράφη-
σε ακόμα το ναό του Αγίου Γερασίμου και 
άλλους ορθόδοξους ναούς. Το 1949 απέ-
κτησε την ελληνική ιθαγένεια έπειτα από 
αίτηση που είχε υποβάλλει στον Δήμο 12 
χρόνια πριν. Στη διάρκεια της Κατοχής 
κυκλοφόρησε γελοιογραφικές και σα-
τυρικές καρτ ποστάλ για τον Μουσολί-
νι και τους Ιταλούς, ενέργεια που είχε ως 
αποτέλεσμα να φυλακιστεί από τις ιταλι-
κές αρχές για πάνω από έναν χρόνο. Δυ-
στυχώς το πολύτιμο φωτογραφικό και κι-
νηματογραφικό του αρχείο, που βρισκό-
ταν στο ατελιέ που διατηρούσε στο επά-
νω μέρος της πλατείας Γεωργίου Α’, κα-
ταστράφηκε, σύμφωνα με πληροφορί-
ες, στη διάρκεια του πολέμου. Συγκε-
κριμένα, μικρά παιδιά αλλά και διάφοροι 
ανίδεοι για την καλλιτεχνική και ιστορική 
αξία τους, για να διασκεδάζουν ξετύλιγαν 
επάνω στην πλατεία τα φιλμ από τις μπο-
μπίνες, βάζοντάς τους έπειτα φωτιά.40

Οι αγιογραφίες περιμετρικά του ναού, 
όπως και οι εικόνες των τεσσάρων ευ-
αγγελιστών στον άμβωνα είναι έργα του 
πατρινού ζωγράφου-αγιογράφου Αντω-
νίου Δεμαρτίνου (1912-1990), ενώ η γύψι-
νη οροφή και γενικά όλα τα γύψινα στοι-
χεία του ναού είναι έργα του πατρινού κα-
θολικού Πασχάλη Αλλεγκρέττι.41

Καθολικό παρεκκλήσι υπάρχει και στην 
Achaia Clauss, ενώ, σύμφωνα με το αρ-
χείο του Α΄ νεκροταφείου, ανάμεσα στα 
κτίσματα που υπήρχαν στο χώρο του νε-
κροταφείου ήδη κατά την έναρξη λει-
τουργίας του το 1880 ήταν και ο Ναΐσκος 
των Καθολικών.42

Ενδεικτικές της ενεργούς συμμετοχής 

των Ιταλών στις κοινωνικές διεργασί-
ες είναι και η ίδρυση του φιλανθρωπι-
κών σωματείων Γενική Αλληλοβοηθητι-
κή Εταιρία των εργατών της ξηράς και της 
θαλάσσης της εν Πάτραις ιταλικής παροι-
κίας, το 1881 και της αλληλοβοηθητικής 
εταιρείας με την επωνυμία Βίκτωρ Εμμα-
νουήλ τον Σεπτέμβριο 1889 από εκατόν 
είκοσι αποκαταστημένους Ιταλούς. Τέ-
λος, παραδίδεται ότι το 1887 λειτουργού-
σε στην Πάτρα Λέσχη των Ιταλών, όπως 
ονομαζόταν, με πρόεδρο τον E. Zuccoli, 
τον διευθυντή του εργοστασίου αεριό-
φωτος, ο οποίος διατελούσε ταυτόχρο-
να και πρόεδρος της αλληλοβοηθητικής 
εταιρείας.43 Τον Σεπτέμβριο του 1884 έγι-
νε στην Πάτρα μια γιορτή από τους Ιτα-
λούς, που ήταν αφιερωμένη στην επέ-
τειο της εισόδου των ιταλικών στρατευ-
μάτων στη Ρώμη υπό τον βασιλιά Βίκτω-
ρα Εμμανουήλ, το 1870. Η γιορτή αυτή 
έγινε από τον γνωστό Σύλλογο Αλληλο-
βοηθείας και ο Zuccoli παρέθεσε γεύ-
μα σε μεγάλο αριθμό καλεσμένων με πα-
ριστάμενο και τον Ιταλό πρόξενο στον 
κήπο του εργοστασίου. Με την ευκαιρία 
της επετείου ο Σύλλογος είχε ζητήσει από 
την Καθολική Εκκλησία να κάνει δοξολο-
γία. Όμως η αίτηση απορρίφθηκε καθώς 
η επέτειος, παράλληλα με την ενοποίηση 
της Ιταλίας, υπενθύμιζε και την κατάλυ-
ση της παπικής εξουσίας. Τελικά, η δοξο-
λογία έγινε από την Ανατολική Εκκλησία 
στην Ευαγγελίστρια, με τα μέλη του ιτα-
λικού συλλόγου, πολλούς Ιταλούς και τον 
πρόξενο, γεγονός που καταδεικνύει τον 
βαθμό ενσωμάτωσης της ιταλικής κοινό-
τητας στην τοπική ελληνική κοινωνία.44

Κάνοντας ένα άλμα στον ιστορικό χρό-
νο, φτάνουμε στη μελανή περίοδο του 
ελληνοϊταλικού πολέμου και της επακό-

40 Α. Χ. Μούλιας (2017) 32, 95-96; Δ. Παπανικολάου (2008) 145-
146; Α. Χ. Μούλιας (2005) 374.
41 Α. Χ. Μούλιας (2017) 33-35.
42 Γ. Καΐκα - Μαντανίκα (2004) 15; Ν. Μπακουνάκης (1997) 90.

43 Α. Χ. Μούλιας (2017) 81; Γ. Καΐκα-Μαντανίκα (2009) 
190.
44 Γ. Καΐκα-Μαντανίκα (2009) 191; Α. Χ. Μούλιας (2000) 190-
191; Ν. Μπακουνάκης (1991) 22.
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λουθης Κατοχής. Πριν ακόμα τον πόλε-
μο οι σχέσεις είχαν διαρρηχθεί και οι προ-
κλήσεις και ταραχές εκατέρωθεν ήταν 
συχνές. Το ιταλικό προξενείο της πόλης 
διέσπειρε τη μουσσολινική προπαγάν-
δα στην ιταλική παροικία και της ασκού-
σε πιέσεις ώστε να ενταχθεί στο «Facio» 
(φασιστική οργάνωση) έναντι ανταλλαγ-
μάτων.45 Στους βομβαρδισμούς της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 η πρώτη βόμβα έπεσε 
στο παρεκκλήσι της ιταλικής σχολής αρ-
ρένων. Τουλάχιστον 19 από τα 211 θύμα-
τα των βομβαρδισμών αυτής της ημέρας 
ήταν Ιταλοπατρινοί.46

 Το μεγαλύτερο μέρος των ιταλικής κα-
ταγωγής κατοίκων της Πάτρας έφυγε 
από την πόλη το 1945. Υπολογίζεται ότι 
από τους 5000, κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου έφυγαν οι 3000 και πολλοί από αυ-
τούς κατατάχθηκαν στον ιταλικό στρατό. 
Όσοι στη διάρκεια της Κατοχής συνεργά-
στηκαν με τους κατακτητές, έφυγαν μό-
νοι τους φοβούμενοι τα αντίποινα. Γύρω 
στους 2000 εξαναγκάστηκαν από την ελ-
ληνική κυβέρνηση να επαναπατριστούν. 
Έμειναν 100 περίπου οικογένειες που εί-
χαν προλάβει να πάρουν την ελληνική 
υπηκοότητα ή ήταν ήδη υπήκοοι Μάλ-
τας. Προκειμένου να «ενσωματωθούν» 
κοινωνικά και εργασιακά άλλαξαν και τα 
ονόματά τους «κατά το ελληνικότερον». 
Οι επαναπατρισθέντες μεταφέρθηκαν 
με πλοία κυρίως στη Φλωρεντία και στο 
Μπάρι. Για καιρό ζούσαν σε στρατόπε-
δα συγκέντρωσης, τις «καζάρμες», ενώ 
οι μεγάλοι αποχωρίζονταν τα παιδιά τους 
που φιλοξενούνταν σε κρατικά ιδρύματα. 
Πολλές ήταν οι οικογένειες που χωρίστη-
καν με τον επαναπατρισμό. Τα μέλη τους 
άκουγαν να τους αποκαλούν στην Πάτρα 
Ιταλούς και στην Ιταλία, Greci.47

Επιστρέφουμε στο πρόσωπο με το οποίο 
ξεκινήσαμε την αφήγησή μας. Ο Νικόλα 

Κροτσέτι, γιος του Σπύρου Κροτσέτι που 
ήρθε στην Πάτρα γύρω στο 1870 ως ερ-
γάτης σε κάποιο από τα έργα, είναι εκδό-
της και μεταφραστής. Το 2004 δημοσίευ-
σε την δίγλωσση έκδοση «Ανθολογία της 
σύγχρονης Ελληνικής ποίησης», με επι-
μέλεια του Filippomaria Pontani. Το βι-
βλίο αυτό είναι η πιο πλήρης ανθολογία 
ελληνικής ποίησης δημοσιευμένης στην 
Ευρώπη. Έλαβε το Βραβείο Καλύτερου 
Εκδότη από το Ιταλικό Υπουργείο Προ-
εδρίας και το Βραβείο Μετάφρασης από 
το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού. Τιμή-
θηκε από το Δήμο Πατρέων στις 8 Μαΐου 
του 2006 για τη συμβολή του στη διάδοση 
των ελληνικών γραμμάτων στην Ιταλία. 
Είναι μεταφραστής σύγχρονων Ελλήνων 
ποιητών και εκδότης του Poesia, του πιο 
πετυχημένου περιοδικού ποίησης της Ευ-
ρώπης. Στις 2 Απριλίου του 2018 ο Πρόε-
δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας απένει-
με το Παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγ-
ματος της Τιμής στον κορυφαίο ελληνι-
στή σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέ-
γαρο.
Πολλοί από τους Ιταλούς που αποκόπη-
καν από τον τόπο στον οποίο γεννήθηκαν, 
άφησαν πίσω τους συγγενείς και φίλους. 
Άλλοι, έκλεισαν μέσα τους για πάντα ει-
κόνες, λέξεις, μνήμες και μυρωδιές. Στα-
ματώ με τα λόγια του συγγραφέα: «Γιατί, 
μα το θεό, τίποτα δεν είναι πιο οδυνηρό, 
τίποτα μες στη ζωή που να σε φέρνει πιο 
κοντά στο θάνατο, τίποτε άλλο απ’ το να 
βλέπεις γύρω σου πως όλα όσα σε δένουν 
με μια πόλη όλα ένα-ένα λύνονται∙ κι εκεί 
που νόμιζες ότι την έχεις κατακτήσει πια, 
νιώθεις να σου ξεφεύγει πάλι μέσα από 
τα χέρια σου...».48

* Ο Ανδρέας Σπυρούλιας είναι Αρχαιολό-
γος, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων 

45 Μ. Φιλοσόφου (2010) 251.
46 Μ. Φιλοσόφου (2010) 252; Β. Λάζαρης (1986) 403.

47 Α. Χ. Μούλιας (2017) 103; Μ. Φιλοσόφου (2010) 261-263.
48 Κ. Λογαράς (2016) 50-51.
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Η ιστορία της πόλης μας είναι γνωστό σε 
όλους ότι είναι μακραίωνη και όποιος θέ-
λει να την αναζητήσει πρέπει να ανατρέ-
ξει πολλούς αιώνες πριν από το σήμερα. 
Η κάθε εποχή διαμορφώθηκε από δια-
φορετικούς οικονομικούς, κοινωνικούς 
και πολιτικούς παράγοντες και από τα 
κυρίαρχα σταθερά χαρακτηριστικά του 
τοπίου και της γεωγραφίας, στα οποία 
δραστηριοποιούνταν και επενεργούσαν 
οι άνθρωποι, ανιχνεύοντας και επιζη-
τώντας πόρους, την επιβίωση, την αυ-
τάρκεια, τον πλούτο, αλλά και ταυτό-
τητα και πολιτισμό. Το κομμάτι των αν-
θρώπων λοιπόν ανιχνεύουμε σήμερα 
και κυρίως το πώς οι άνθρωποι κατάφε-
ραν μέσα από τη δική τους προσωπική 
πορεία να συμβάλουν στη διαμόρφωση 
της πατραϊκής κοινωνίας κατά τον 19ο 

και 20ο αι.
Την περίοδο αυτή, εκτός από τους γηγε-
νείς, η πόλη κατοικήθηκε από μειονότη-
τες, άλλες μεγαλύτερες και άλλες μικρό-
τερες, που η κάθε μία βρέθηκε στην Πά-
τρα για τους δικούς της λόγους, κυρίως 
όμως για το ανθηρό εμπόριο και τις ευ-
καιρίες που απλόχερα προσέφερε. Δεν 
ήταν μόνο κεφαλαιούχοι, άνθρωποι που 
αναζητούσαν το μεγάλο κέρδος, αλλά 
και άνθρωποι απλοί, εργάτες, τεχνίτες, 
εργαζόμενοι με μόχθο και αγώνα, αυτοί 
που ανακατεύτηκαν με τους ντόπιους 
και όλοι μαζί ζύμωσαν την κοινωνία της 
Πάτρας. Είναι αυτοί που πλούτισαν το 
τοπικό λεξιλόγιο με ξενόφερτες λέξεις, 
οι οποίες άλλαξαν και ελληνοποιήθηκαν, 
όπως έκαναν και εκείνοι. 
Η Πάτρα, μία πόλη – λιμάνι, αποτέλεσε 

Νίκη Ράλλη* 

Η συμβολή των Άγγλων 
στη διαμόρφωση της νεότερης 
ιστορίας της Πάτρας
Εκδήλωση «Πολυπολιτισμικές όψεις της νεότερης Πάτρας» στο 22ο Forum Ανάπτυξης • 24-11-2019
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για τους αιώνες αυτούς έναν συνδετι-
κό κρίκο με τα μεγάλα λιμάνια του εξω-
τερικού. Εμπορεύσιμα προϊόντα, πολ-
λά και διάφορα, με σημαντικότερο εκεί-
νο της σταφίδας ή του μαύρου χρυσού 
όπως αποκαλούνταν. Εδώ ήταν το κυρι-
ότερο λιμάνι της εξαγωγής της από τη 
χώρα, από εδώ ξεκινούσαν τα πριμαρό-
λια, και δικαίως το λιμάνι της πόλης χα-
ρακτηρίστηκε ως «το λιμάνι της σταφί-
δας». Αυτό ήταν το αγαθό που αποτέ-
λεσε το κίνητρο και για την εγκατάστα-
ση Άγγλων ή Άγγλων υπηκόων, οι οποί-
οι είτε ως εργάτες και υπάλληλοι, είτε 
ως κεφαλαιούχοι επενδυτές ήρθαν στην 
Πάτρα για αναζήτηση νέων επικερδέ-
στερων επενδύσεων και καλύτερων ευ-
καιριών, σε μία αναδυόμενη τοπική οικο-
νομία που διέθετε αυτές τις συνθήκες.
Βέβαια, πρέπει εδώ να υπενθυμίσω την 
παρουσία Άγγλων πρόξενων στην πόλη 
ήδη από τις αρχές του 17ου αι., όπως 
προκύπτει μέσα από διπλωματικά κυρί-
ως έγγραφα, στα οποία διασώζονται συ-
γκεκριμένα ονόματα άγγλων διπλωμα-
τών, κάποιες από τις υπηρεσιακές δρα-
στηριότητές τους και σε ορισμένες περι-
πτώσεις η στάση τους σχετικά με ζητή-
ματα που απασχολούσαν την πόλη. Ανά-
μεσα σε αυτούς και ο ανθέλληνας Γκρην, 
που ήταν πρόξενος στην Πάτρα στην 
Επανάσταση του 1821, ο οποίος όχι μόνο 
έστρεψε τα νώτα στους επαναστάτες 
αλλά συνέδραμε ποικιλοτρόπως τους 
Οθωμανούς. Το γεγονός ότι το Βρετανι-
κό βασίλειο διατηρούσε προξενείο στην 
πόλη αποδεικνύει την παρουσία Άγγλων 
υπηκόων στην Πάτρα, οικονομικές συ-
ναλλαγές και αγγλικά συμφέροντα. 
Στην προεπαναστατική περίοδο βέβαια 
τον εταίρο αποτελούσε η Υψηλή Πύλη 
και οι κατά τόπους αρχές της. Για την 
ιστορία να αναφέρω ότι το 1676 το Αγγλι-
κό Προξενείο βρισκόταν στο λόφο Σακ-
κέτου, πίσω δηλαδή από το Ωδείο, εκεί 

που σήμερα υπάρχει το Δημοτικό Βρε-
φοκομείο. Άλλες περιοχές που λειτούρ-
γησε το Προξενείο ήταν στο Ρίο, αργότε-
ρα στην οδό Καρόλου και από το 1972 στη 
Βότση και Όθωνος Αμαλίας.
Κλείνω αυτή την παρένθεση και επι-
στρέφω στον 19ο αι. και στη σταφίδα, 
που αποτέλεσε ίσως το μοναδικό λόγο 
εγκατάστασης Άγγλων στην πόλη των 
Πατρών. Αυτήν ακριβώς την περίο-
δο οι Άγγλοι που δραστηριοποιήθηκαν 
στο εμπόριό της από το λιμάνι της Πά-
τρας – εν μέσω και του ανταγωνισμού με 
τους Γάλλους εμπόρους – ήταν κυρίως 
οι οικογένειες Πίλσχερ, Βουδ, Ρόμπιν-
σον, Χάνκοκ, Κρόου, Στήβενς και Μόρ-
φυ. Οι τελευταίες δραστηριοποιήθηκαν 
και στο χώρο των ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων με τις πρακτορεύσεις της Αυ-
στρο-αμερικάνα μέσω των εταιρειών 
“William Morphy and Son” και “Crow 
and Stevens”, οι οποίες τελικά συνεργά-
στηκαν και ίδρυσαν το 1908 την «Αχαϊκή 
Ατμοπλοΐα». Η συμβολή τους στην ανά-
πτυξη του λιμένα υπήρξε εκείνη την πε-
ρίοδο αξιοσημείωτη. Πολλοί από τους 
άγγλους κατείχαν, επίσης, υψηλές διευ-
θυντικές και διοικητικές θέσεις σε φο-
ρείς, ιδρύματα και οργανισμούς, κυρίως 
δε σε τραπεζικά ιδρύματα, και σε ορισμέ-
να από αυτά ήταν και οι ίδιοι μέτοχοι.
Η σταφιδική κρίση βέβαια επηρέασε αρ-
κετά και τους Άγγλους εμπόρους, που 
άρχισαν και αυτοί σταδιακά να βλέπουν 
τις επιχειρήσεις τους να παρακμάζουν. 
Μέχρι τότε, όμως, το σύνολο των αγ-
γλικών οικογενειών με επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, εκτός από τη συμβο-
λή τους στην τοπική οικονομία και ανά-
πτυξη, διαδραμάτισαν και έναν πολύ ση-
μαντικό ρόλο, με εξαιρετική κοινωνική 
παρουσία και ενεργητικότητα. Αγαθο-
εργίες, οικονομικές προσφορές, ενερ-
γή συμμετοχή στα κοινά και πρωτοπο-
ριακές για εκείνη την εποχή και την πα-
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τρινή κοινωνία ιδέες, δραστηριότητες 
και δράσεις, όπως για παράδειγμα η πρό-
ταση και η συμβολή για την αξιοποίηση 
των νερών του ποταμού Γλαύκου προ-
κειμένου να ηλεκτροδοτηθεί η πόλη, η 
δημιουργία σιδηροδρομικής σύνδεσης 
της πόλης, η ίδρυση Πυροσβεστείου, 
ομάδας Ερυθρού Σταυρού και άλλα. Να 
αναφέρω ακόμα ενδεικτικά τη συμβολή 
των άγγλων κεφαλαιούχων στην ίδρυση 
και λειτουργία του Πτωχοκομείου, στην 
ανέγερση του θεάτρου του Απόλλωνα, 
στην ίδρυση της Φιλαρμονικής Εταιρεί-
ας και άλλες πολυσχιδείς δράσεις, που 
φανερώνουν παράλληλα το ενδιαφέρον 
τους και για την πολιτιστική κίνηση στην 
πόλη, στην οποία συνέβαλαν δραστήρια 
και ποικιλοτρόπως. 
Ενταγμένοι στην αστική κοινωνία της 
Πάτρας, σε κάτι δηλαδή πρωτόγνωρο 
για την πόλη, που τότε λάμβανε οντότη-
τα και με ελάχιστα προηγούμενα στον 
ελλαδικό χώρο, γνώριζαν από πρώτο 
χέρι την αστική ευρωπαϊκή κουλτού-
ρα, όχι ως επισκέπτες των ευρωπαϊκών 
άστεων, όπως οι γηγενείς, αλλά βιωμα-
τικά και ως οικονομικοί παράγοντες σε 
έναν τόπο που τότε σχημάτιζε αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Οι εστιάσεις που ορ-
γάνωναν στα σπίτια τους, οι χοροεσπε-
ρίδες, τα εντυπωσιακά πάρτι την περίο-
δο των Αποκριών, οι λοιπές ξενόφερτες 
δραστηριότητες που προσαρμόστηκαν 
και εντάχθηκαν στα δεδομένα της πό-
λης, η αρχιτεκτονική των οικιών τους σε 
προάστια με ασήμαντη έως τότε αστική 
χρήση, που πρόβαλαν μία διαφορετική 
προσέγγιση στην ίδια την οργάνωση και 
τη λειτουργία της μόνιμης κατοικίας, εί-
ναι μερικά από τα στοιχεία που φανερώ-
νουν τη διαφορετική αστική κουλτούρα, 
που ήρθε να επιδράσει στην πόλη. Ακό-
μα και η αναζήτηση και η εισαγωγή προ-
ϊόντων υψηλής αισθητικής και αρίστης 
ποιότητας για τις ανάγκες της καθημε-

ρινότητας και της ζωής, είχε τη σημασία 
της στη σχηματιζόμενη αστική τάξη της 
Πάτρας.
Στις αθλητικές δραστηριότητες πρέπει 
οπωσδήποτε να αναφέρουμε το τένις. 
Πόσο παράξενο θα ήταν για εκείνη την 
εποχή το άκουσμα, ότι το 1896 δύο Άγγλοι 
έπαιξαν στην Πάτρα τένις. Το άθλημα 
ήταν τότε εντελώς άγνωστο αλλά πολύ 
νωρίς, ήδη πριν από το 1904, η Γυμναστι-
κή Εταιρεία της Πάτρας ίδρυσε και τμή-
μα τένις. Όταν εκείνη τη χρονιά εμφα-
νίστηκαν στους Β΄ Πανελλήνιους Αγώ-
νες του ΣΕΓΑΣ, δεν βρέθηκαν αντίπαλοι 
και δεν έγιναν αγώνες. Το 1908 ιδρύθη-
κε στην Πάτρα το “Tennis Club” με συ-
νιδρυτές της λέσχης αυτής τους Μάρ-
σαλ και Μόρφυ. Η λέσχη ήταν κλειστή 
και οι αγώνες γίνονταν στα τρία ιδιωτι-
κά τερέν τένις που υπήρχαν και ανήκαν 
στον Μόρφυ, τον Πίλσερ και τον Κόλλα. 
Συνέβαλε η αγγλική παροικία στη διάδο-
ση και άλλων αθλημάτων, όπως η ποδη-
λασία, η κωπηλασία, το ποδόσφαιρο και 
ο πολύ αγαπητός τότε εκδρομισμός.
Οι Άγγλοι ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί στους 
πατρινούς και πολλοί ήταν εκείνοι που 
εργάζονταν στις επιχειρήσεις τους αλλά 
και ως οικιακό προσωπικό. Όταν πέθανε 
η βασίλισσα Βικτωρία ολόκληρη η πόλη 
πένθησε και αναβλήθηκε ο προγραμμα-
τισμένος χορός του Βρεφοκομείου στο 
Δημοτικό Μέγαρο. Τα αγγλικά άρχισαν 
να διδάσκονται στα σχολεία και να απο-
κτούν έδαφος έναντι των προτιμώμε-
νων γαλλικών. 
Με την ευγένεια και τη διακριτικότητά 
τους βοηθούσαν τους φτωχούς και τους 
αδύναμους, σε μία κοινωνία που απο-
κτούσε σταδιακά δύο απομακρυνόμε-
να όρια, αυτά του πλούτου και της φτώ-
χειας. Δυστυχώς, όπως γινόταν από πα-
λιά και παντού, οι δυνατοί και οι ισχυ-
ροί αφήνουν περισσότερα ίχνη από τους 
αδύνατους και τους πολλούς και είναι 
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αυτό ένα στοιχείο που πρέπει πάντα να 
λαμβάνουμε υπόψη μας όταν προσεγγί-
ζουμε το παρελθόν. Στους πολλούς και 
τους αδύνατους υπήρχαν και αγγλικές οι-
κογένειες ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι 
που κατείχαν την αγγλική υπηκοότητα, 
όπως ορισμένοι Μαλτέζοι. Να σημειώσω 
εδώ ότι η Μάλτα εκείνη την εποχή υπα-
γόταν στη Βρετανική Αυτοκρατορία και 
ότι η διοίκηση υποστήριζε και βοηθού-
σε ποικιλοτρόπως τη μετανάστευση των 
Μαλτέζων, τα επτά νησιά των οποίων 
ήταν ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένα.
Δεν διατηρήθηκαν στοιχεία για να προσ-
διορίσουμε τον αριθμό των μελών της 
αγγλικής παροικίας στην Πάτρα, κυρί-
ως διότι τα αρχεία του τοπικού αγγλικού 
προξενείου που αφορούσαν στην εποχή 
πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατα-
στράφηκαν, όταν ανέστειλε εκείνη την 
περίοδο τη λειτουργία του. Η υποπρόξε-
νος της Αγγλίας στην Πάτρα κ. Μαριζάν 
Μόρφυ, την οποία θερμά ευχαριστώ για 
τις πληροφορίες που μου έδωσε, αναζή-
τησε στοιχεία για την αγγλική παροικία 
και στην Πρεσβεία της Αθήνας, αλλά και 
από εκεί οι ειδήσεις ήταν λιγοστές, πε-
ριληπτικές και δευτερογενείς στη βάση 
τους, αφορούσαν δε μερικά μόνο άτο-
μα με αγγλική υπηκοότητα. Προσδιορι-
στική ίσως για το πλήθος είναι μία ανα-
φορά του κ. Μούλια, ότι το 2000 εκείνοι 
που είχαν απομείνει στην Πάτρα και εί-
χαν αγγλική καταγωγή έφταναν τους 
150. Πολλοί από αυτούς, που αγαπούσαν 
την πόλη ως γενέτειρα, αν και δεν ήταν 
πάντα, θάφτηκαν στο Α΄ Νεκροταφείο. 
Όπως αναφέρεται σε επιγραφές, προτί-
μησαν να θαφτούν στο χώμα της πόλης 
που τους φιλοξένησε, που έγινε οικεία 
και πάτρια. 
Ποια είναι τα σημάδια που άφησε η πα-
ροικία των άγγλων. Πρώτα και κύρια 
τα χειροπιαστά, τα υλικά. Περιδιαβαί-
νοντας την πόλη, ή καλύτερα διασχίζο-

ντάς την από τα δυτικά προς τα ανατολι-
κά, θα συναντήσουμε ορισμένα υπέροχα 
αρχοντικά σπίτια με την ιδιαίτερη βορει-
ο-ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική να στέκουν 
μπροστά στη θάλασσα του πρώην δή-
μου Παραλίας. Πρόκειται για την περιο-
χή «Εγγλέζικα», που πήρε το όνομά της 
από τις μόνιμες κατοικίες που είχαν κτί-
σει εκεί οι Άγγλοι προκειμένου να έχουν 
μεγάλους καλλωπιστικούς κήπους, κάτι 
που αγαπούσαν ιδιαίτερα, όπως μου ανέ-
φερε η κ. Μόρφυ. Στις αρχές του 1900 
την περιοχή κατοίκησαν τέσσερις μεγά-
λες οικογένειες, των Στίβενς, Μόρφυ, 
Πίλσχερ και Κρόου, με τις οικίες των τρι-
ών τελευταίων οικογενειών να σώζονται 
μέχρι σήμερα. Δυστυχώς η οικία Στίβενς 
γκρεμίστηκε αμέσως όταν αγοράστηκε, 
για να κτιστεί ένα μοντέρνο σπίτι. Οι άλ-
λες κατοικίες δεν ανήκουν πλέον στους 
αρχικούς ιδιοκτήτες, αλλά ευτυχώς 
έχουν συντηρηθεί και στέκουν εκεί απο-
μεινάρι της τοπικής μας ιστορίας.
Στο άλλο άκρο της πόλης σώζεται η Αγ-
γλικανική εκκλησία που χτίστηκε το 
1872 σε οικόπεδο που διέθεσε η πολιτεία, 
έπειτα από αίτημα της αγγλικής κοινό-
τητας. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί 
ελάχιστες φορές και ο ιερέας ταξιδεύει 
από την Αθήνα. 
Μάρτυρες της παρουσίας των εγγλέζων 
είναι και οι άνθρωποι που ζουν έως σή-
μερα στην πόλη και φέρουν αγγλικά επί-
θετα. Μάρτυρες, όμως, πρέπει να θεω-
ρούμαστε και εμείς, γιατί είναι βέβαιο, 
πως κι αν ακόμα δεν το καταλαβαίνου-
με, έχουμε βρει και ακολουθούμε τα χα-
ρακτηριστικά μιας τοπικής κοινωνίας, 
που εκτός των άλλων, έχει αφομοιώσει 
και αναπλάσει όσα άυλα κατέλειπε η ακ-
μάζουσα αγγλική παροικία της Πάτρας.

* Η Νίκη Ράλλη είναι Αρχαιολόγος – Ιστο-
ρικός και Ταμίας της Εταιρείας Αχαϊκών 
Σπουδών
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Άρθρο 1
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Εται-
ρεία Αχαϊκών Σπουδών» και έδρα την Πά-
τρα. Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα, 
που εικονίζει στη μέση την πίσω πλευρά - μο-
νόγραμμα ΑΧ σε στεφάνι - του αργυρού τρι-
ώβολου της Αχαϊκής Συμπολιτείας και κυ-
κλικά την αναγραφή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ»
Άρθρο 2
Η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» είναι σωμα-
τείο πνευματικού, πολιτιστικού και κοινω-
φελούς σκοπού που επιδιώκει τη διαφύλαξη, 
μελέτη, ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς 
του αχαϊκού χώρου και τη συμβολή στη γενι-
κότερη πνευματική, πολιτιστική κίνηση, δη-
μιουργία και ανάπτυξη.
Άρθρο 3
Την πραγματοποίηση του γενικού αυτού 
σκοπού η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών επιδι-
ώκει: 
1. Με την αναζήτηση, καταγραφή ή και συ-
γκέντρωση στοιχείων, εκδόσεων, μελετών 
και κειμηλίων από όλη τη διάρκεια του ιστο-
ρικού βίου του χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη νεότερη ιστορία της Πάτρας και της Αχα-
ΐας ( από 1828). Τη δημιουργία ειδικού Αρ-
χείου, τη συμβολή για την ίδρυση σχετικού 
Μουσείου της Πόλης και τη διαχρονική στή-
ριξή του.
2. Με την έκδοση ή δημοσίευση σχετικών 
επιστημονικών εργασιών και μεταφράσε-
ων, την επανέκδοση παλαιότερων, την έκδο-
ση πνευματικού-επιστημονικού περιοδικού, 
την ηθική και υλική ενίσχυση ερευνητών και 
των εργασιών τους.
3. Με την προώθηση ονοματοθεσίας οδών 
και αναμνηστικών πλακών για προσωπικό-
τητες, τόπους και κτίρια που συνδέονται με 
την ιστορική και πνευματική μνήμη της Αχα-
ΐας. 
4. Με την οργάνωση επιστημονικών, πολιτι-

στικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που 
συνδέονται με τους στόχους της, όπως συνέ-
δρια, διαλέξεις, ημερίδες, δημόσιες συζητή-
σεις, εκθέσεις, κ.λπ. 
5. Με τη συνεργασία του Δήμου Πατρέων και 
των λοιπών της Αχαΐας, φορέων και σωμα-
τείων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο για δραστηριότητες σχετι-
κές με τους σκοπούς της εταιρείας.
6. Με την υποβοήθηση και παροχή στοιχεί-
ων και πληροφοριών σε συγγραφείς εργα-
ζόμενους σε θέματα που περιλαμβάνονται 
στους σκοπούς της εταιρείας.
 7. Με κάθε γενικά νόμιμο μέσο, που κρίνε-
ται ότι συντελεί στην επίτευξη των σκοπών 
της Εταιρείας
Άρθρο 4
Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών συγκροτείται 
από εταίρους, μέλη και επίτιμα μέλη. Εταίροι 
είναι τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας και όσοι 
μετά από ενεργή και δημιουργική συμπλή-
ρωση θητείας μέλους δυο ετών αναγνωρίζο-
νται ως εταίροι με απόφαση του Δ. Σ. 
Μέλη της Εταιρείας εγγράφονται με απόφα-
ση του ΔΣ ύστερα από πρόταση τριών του με-
λών. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται προσω-
πικότητες με εισήγηση του Δ.Σ. και απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 5
Κάθε Εταίρος ή Μέλος δικαιούται να παραι-
τηθεί με γραπτή δήλωση στον Γραμματέα 
της Ε.Α.Σ., καταβάλλοντας όμως και όλες 
τις μέχρι την αποχώρηση συνδρομές του.
Άρθρο 6
Εταίρος η μέλος που δεν εκπληρώνει τις υπο-
χρεώσεις του προς την Εταιρεία ή δεν συμ-
μορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατι-
κού ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύ-
σεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή επι-
δεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τους 
σκοπούς και το πνεύμα της Ε.Α.Σ., διαγρά-
φεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 

Καταστατικό 
«Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών»
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Εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημέρα 
που επιδόθηκε η απόφαση, μπορεί να ασκη-
θεί έφεση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, 
η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την απόφαση.
Εταίροι ή Μέλη που δεν εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις των συνδρομών τους διαγρά-
φονται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου χωρίς άλλη διαδικασία. Οι διαγρα-
φόμενοι μπορούν να καταβάλουν τις καθυ-
στερημένες συνδρομές και να επανεγγρα-
φούν. 
Άρθρο 7
  Η Ε.Α.Σ. διοικείται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο που συγκροτείται από τον Πρόεδρο 
και έξι Συμβούλους,. Το Δ.Σ. εκλέγεται ανά 
τριετία από τη Γ. Σ. με προθεσμία δέκα πέντε 
τουλάχιστον ημέρες από τη λήξη της θητεί-
ας του προηγούμενου Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται 
με μυστική ψηφοφορία και απαιτείται σχετι-
κή πλειοψηφία. 
Οι Εταίροι και τα μέλη ψηφίζουν αυτοπρο-
σώπως και όποιοι κωλύονται με επικυρωμέ-
νη εξουσιοδότηση σε εταίρο. Ο Εταίρος μπο-
ρεί να εκπροσωπήσει μέχρι δυο.
Εάν μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, απουσιάσει 
πέρα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή πα-
ραιτηθεί την θέση του καταλαμβάνει ο επό-
μενος στην εκλογή.
Προσωρινή απουσία, κατόπιν σχετικής 
άδειας, δεν καταλογίζεται ως απουσία που 
συνεπάγεται αντικατάσταση. Επί ισοψηφίας 
των δυο τελευταίων επιτυχόντων κατά την 
εκλογή γίνεται κλήρωση αμέσως μετά την 
διαλογή των ψήφων από την εκλογική επι-
τροπή, που ορίζεται δια βοής από τη Γ.Σ.
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο όσοι 
Εταίροι δηλώνουν στη Γ.Σ. την επιθυμία να 
εκλεγούν και την πρόθεση να συμβάλλουν 
στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρεί-
ας. Τα ονόματα τους γράφονται σε εμφανές 
σημείο σε πίνακα του χώρου της εκλογής.
Άρθρο 8
Το Δ.Σ., καλούμενο από το μέλος που πλει-
οψήφησε, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση 
και υπό την προεδρία του ίδιου Συμβούλου 
εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμ-
ματέα και Ταμία. Η εκλογή γίνεται με απόλυ-
τη πλειοψηφία. 
Άρθρο 9

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα 
όταν κρίνει αναγκαίο ή ο Πρόεδρος ή 3 μέλη 
του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία όταν παρίστα-
νται 3 τουλάχιστον μέλη και ο Πρόεδρος ή ο 
Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται 
με πλειοψηφία, σε ισοψηφία υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου.
 Άρθρο 10
Το Δ.Σ. φροντίζει γενικά για την επιτυχία 
των σκοπών της Εταιρείας προγραμματίζο-
ντας και συντονίζοντας τις αναγκαίες δρά-
σεις γι’ αυτό, συντάσσει και υποβάλλει στην 
τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση τον προϋ-
πολογισμό του νέου έτους και τον απολογι-
σμό του λήξαντος, αποφασίζει για κάθε άλλο 
θέμα που εξυπηρετεί κατά την κρίση του 
τους γενικούς σκοπούς της Εταιρείας εφαρ-
μόζοντας τις διατάξεις του Καταστατικού.
 Άρθρο 11
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ε.Α.Σ. στα Δι-
καστήρια και σε κάθε άλλη αρχή και σε όλες 
τις σχέσεις προς οργανισμούς και άτομα, συ-
γκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις των 
Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υπογράφει τα έγγραφα και 
τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, με 
τον Γενικό Γραμματέα, τα οποία επίσης υπο-
γράφει και εκτελεί ο Ταμίας. Φροντίζει για 
την εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ. και 
του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπλη-
ρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 12
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα Πρακτι-
κά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Συντάσσει όλα τα έγ-
γραφα. Κρατάει την σφραγίδα, το Πρωτό-
κολλο και το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και 
Γενικών Συνελεύσεων. Συντάσσει την ετή-
σια έκθεση πεπραγμένων. Κρατάει ειδικό 
βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, υλικών και 
επίπλων. 
Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή 
κωλύεται τον αντικαθιστά ένα από τα μέλη, 
που ορίζεται από το Δ.Σ.
Άρθρο 13
Ο Ταμίας επιμελείται των εισπράξεων και 
πληρωμών. Εκδίδει, βάσει των ενταλμάτων, 
τραπεζικές επιταγές για την ανάληψη από 
τους δικαιούχους όσων τους οφείλονται. Εκ-
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δίδει εντολές κατάθεσης των εισπράξεων 
στις Τράπεζες, επιμελείται και είναι υπεύ-
θυνος για την τήρηση πλήρους λογιστικού 
συστήματος βιβλίων. Στο τέλος κάθε χρόνου 
συντάσσει οικονομικό απολογισμό του προ-
ηγούμενου έτους και προϋπολογισμό του 
επόμενου. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κω-
λύεται προσωρινά, αναπληρώνει ένας Σύμ-
βουλος, οριζόμενος από το Δ.Σ. Σε περίπτω-
ση οριστικού κωλύματος, εκλέγεται άλλος 
Ταμίας.
Άρθρο 14
Το Δ.Σ. για να προωθήσει ενεργητικότερα 
τις δράσεις και εκδηλώσεις της Εταιρείας 
Αχαϊκών Σπουδών και την εκπλήρωση των 
επί μέρους σκοπών της, ιδρύει με απόφασή 
του Εφορίες και Επιτροπές, τις οποίες συ-
γκροτεί από μέλη του Δ.Σ., εταίρους, μέλη, 
επίτιμα μέλη και ορίζει τον επικεφαλής κάθε 
μιας. Ενδεικτικά το Δ.Σ. θα συγκροτήσει, 
Εφορία Μουσείου της Πόλης, 
και Επιτροπές :
1.Ερευνών, δημοσιεύσεων, έκδοσης βιβλί-
ων, περιοδικών, κ.λπ.
2.Πνευματικών, επιστημονικών διαλέξεων, 
λοιπών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκ-
δηλώσεων. 
3.Λειτουργίας Παραρτημάτων.
Άρθρο 15
Η Εταιρεία με απόφαση του Δ.Σ. για την ορ-
θότερη επεξεργασία των δράσεων της μπο-
ρεί να ζητά τη συμβολή ειδικών επιστημονι-
κών συμβούλων, να συγκροτεί ομάδες ερ-
γασίας και συμβουλευτικές επιτροπές και 
να καθορίζει, όταν το κρίνει αναγκαίο, τους 
όρους και την αμοιβή τους. 
Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εκτός της έδρας 
Παραρτήματα. Η διοίκηση και λειτουργία 
των Παραρτημάτων καθορίζεται με πράξη 
του Δ.Σ. 
Άρθρο 16
Το Δ.Σ. προσλαμβάνει ή παύει, κατά την κρί-
ση του, υπαλληλικό προσωπικό ή εξωτερι-
κούς συνεργάτες καθορίζοντας τα καθήκο-
ντα, τους όρους απασχόλησης και την αμοι-
βή τους. 
Άρθρο 17
Στη Γενική Συνέλευση εκλογής Διοικητικού 
Συμβουλίου εκλέγονται ταυτόχρονα και τα 
μέλη της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής 

που δεν μπορούν να είναι και μέλη του Δ.Σ. 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τον απολο-
γισμό του Δ.Σ. κάθε έτους και συντάσσει έκ-
θεση που διαβάζεται στην ετήσια Γενική Συ-
νέλευση.
Άρθρο. 18
Στην ετήσια τακτική συνέλευση, που πραγ-
ματοποιείται εντός του Νοεμβρίου, το Δ.Σ. 
δίνει λόγο για τα πεπραγμένα της Εταιρεί-
ας και ακολουθεί η ανάγνωση της έκθεσης 
από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την οικο-
νομική διαχείριση του έτους. Έκτακτες συ-
νελεύσεις συγκαλούνται όταν το Δ.Σ. κρίνει 
αναγκαίο. Οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός αυ-
τής του άρθρου 20, λογίζονται σε απαρτία, 
εάν παρίσταται τουλάχιστον το εν τέταρ-
το των Εταίρων. Ο αριθμός των Μελών δεν 
ασκεί επιρροή επί της απαρτίας. Δεν καλού-
νται εταίροι και μέλη που δεν έχουν εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 
μη απαρτίας συγκαλείται η Συνέλευση εντός 
οκτώ ημερών από την πρώτη, οπότε θεωρεί-
ται εν απαρτία οσοιδήποτε Εταίροι και αν εί-
ναι παρόντες. 
Στις συνελεύσεις οι εταίροι και τα μέλη κα-
λούνται με ατομικές ή δημόσια πρόσκληση 
τρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της 
Συνέλευσης.
Όπου δεν προβλέπεται από το καταστατικό 
στη Γενική Συνέλευση ισχύουν οι διατάξεις 
των σχετικών νόμων 
Άρθρο 19
Πόροι της Εταιρείας είναι οι μηνιαίες εισφο-
ρές των εταίρων και μελών, το δικαίωμα εγ-
γραφής που καθορίζονται από το Δ.Σ, οι επι-
χορηγήσεις και εισφορές, καθώς και οι δω-
ρεές, που για την αποδοχή τους αποφαίνεται 
το Δ.Σ., έσοδα από χρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα, ευρωπαϊκά έργα, ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, 
Ενισχύσεις ΜΚΟ κ.λπ., ή που προκύπτουν 
από προγραμματισμένες δράσεις και κάθε 
άλλο νόμιμο έσοδο. 
Άρθρο 20
Η τροποποίηση αυτού του καταστατικού ή η 
διάλυση της Ε.Α.Σ. γίνεται με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
1. Ύστερα από σχετική εισήγηση του ΔΣ ή 
εάν το ζητήσουν τα 4/5 των εταίρων που 
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους 
κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης 



Π
αράρτημα

105

Εταιρεία Αχαΐκών Σπουδών
Πρακτικά 2019

για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αυ-
τούς τους σκοπούς.
2. Για τη λήψη της απόφασης, τροποποίησης 
του καταστατικού ή διάλυσης της Εταιρεί-
ας, από τη ΓΣ, σύμφωνα με τα ως άνω, απαι-
τείται η παρουσία των 4/5 των εταίρων που 
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και 

η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των πα-
ρόντων.
Άρθρο 21
Εάν διαλυθεί η Ε.Α.Σ η ακίνητη και κινητή 
περιουσία αυτής, των παραρτημάτων της 
και το αρχείο, περιέρχονται όπου αποφασί-
σει η Γενική Συνέλευση. 

Το Καταστατικό της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/2017 
Διάταξη του Ειρηνοδίκη Πατρών την 25η-4-2017. Καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμέ-
νων σωματείων με αυξ. αριθμ. μητρ. 2935/25-4-2017.

25. Παναγής Μάμος
26. Δημήτριος Στεμπίλης 
27. Βασίλης Ρούβαλης 
28. Δημήτριος Καπογιάννης 
29. Κουτσούκου Παναγιώτα
30. Καρατζά Μαριζάν
31. Κουμούση Αναστασία 
32. Κάπαρης Διονύσιος 
33. Αθανάσιος Κούστας 
34. Αλέξιος Δημητριάδης 
35. Σοφία Χριστοπούλου 
36. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος 

37. Παναγιώτα Καΐκα – Μαντανίκα 
38. Ευανθία Γκοτσοπούλου 
39. Ρέα Γαλανάκη – Κούβελα 
40. Παντελής Κυπριανός 
41. Γιώργος Βιδάλης 
42. Ηλίας Στεφανόπουλος 
43. Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος 
44. Ιωάννα Θεοδωροπούλου 
45. Νικόλαος Τζανάκος 
46. Πόλυ (Πηνελόπη) Γεωργακοπούλου 
47. Παναγιώτα Βάθη – Σαράβα 
48. Ανδρέας Σπυρούλιας 

Επίτιμο Μέλος: 
Βασίλης Λάζαρης

1. Γεώργιος Αμπατζής
2. Αλεξάνδρα Γκοριτσοπούλου
3. Βαρβάρα Δεσποινιάδου
4. Ζέτα Ζάχου
5. Αναστασία Κολοκοτσά
6. Βασίλειος Λαδάς
7. Κώστας Λογαράς
8. Αθανάσιος Μανθόπουλος
9. Ιωάννης Μόσχος
 10. Χρήστος Μούλιας
11. Ξενοφών Παπαευθυμίου
12. Δημήτριος Παπανικολάου

13. Νίκη Πετσάλη - Παπανδρέου
14. Ευάγγελος Πολίτης - Στεργίου
15. Μάριος Πραπόπουλος
16. Νίκη Ράλλη
17. Νικόλαος Σαραφόπουλος
18. Ορέστης Σκαλτσάς
19. Σπύρος Σοκορέλης
20. Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος
21. Ιωάννης Τσάκωνας
22. Άννα Φτερνιάτη
23. Βασίλειος Χριστόπουλος
24. Στάθης Χρυσικόπουλος

Τα Ιδρυτικά Μέλη:

Νέα Μέλη:

Πάτρα, 11/2/2017 








