Προς τον Δήμαρχο
και το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Θήρας

Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2019
Κυρίες και Κύριοι,
Τον Σεπτέμβριο του 2019, η ταξινομική ομάδα φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και
άλλων συνεργατών μου ήλθε στο νησί σας για έκτη συνεχή χρονιά και ολοκλήρωσε,
υπό την εποπτεία μου, την ταξινόμηση όλων των δημοτικών και κοινοτικών αρχείων
που μπόρεσε να εντοπίσει στη Θήρα και Θηρασία. Θέλω να πιστεύω ότι όλη αυτή η
προσπάθεια διέσωσε κυριολεκτικά αρχεία που κινδύνευαν άμεσα από καταστροφή.
Όλα αυτά τα αρχεία, ταξινομημένα, τοποθετήθηκαν με τους κωδικούς τους σε ειδικά
ταξινομικά κουτιά και αφέθηκαν στους τόπους όπου βρέθηκαν ή παραπλήσιους, οι
οποίοι όμως δεν είναι καθόλου κατάλληλοι για τη φύλαξη και την προστασία τους.
Είναι επομένως προφανές ότι αποτελεί άμεση ανάγκη να συγκεντρωθούν σε έναν
κατάλληλο χώρο που θα αποτελέσει και το ιστορικό αρχείο του νησιού. Εκεί, θα
διατηρήσει το κάθε αρχείο την αυτονομία του αλλά όλα θα προστατευθούν και,
προστατευμένα, θα είναι δυνατή η μελέτη τους. Θα συνοδεύονται από τις
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που συντάξαμε για κάθε αρχείο, οι οποίες δίνουν για
κάθε φάκελο εγγράφων και κάθε κατάστιχο αναλυτικό δελτίο περιγραφής και
επιτρέπουν έτσι με λέξεις κλειδιά την αναζήτηση ποικίλων θεμάτων που περιέχονται
στα αρχεία.
Η κυρία αντιδήμαρχος μας έδωσε ήδη τις πρώτες διαβεβαιώσεις και είμαι βέβαιος ότι
και εσείς κύριε δήμαρχε και το Δημοτικό Συμβούλιο θα φροντίσετε ώστε αυτός ο
κατάλληλος χώρος να ευρεθεί γρήγορα και να ετοιμαστεί καταλλήλως για να
υποδεχθεί τα σκόρπια αρχεία.
Αν αυτό πραγματοποιηθεί έως το τέλος του καλοκαιριού 2020, σας παρακαλώ, κυρίες
και κύριοι, να εγκρίνετε μια ακόμη αποστολή ταξινομικής ομάδας 15 ατόμων και με
τους ίδιους όρους (εξασφάλιση φαγητού, στέγης και κάλυψη των εισιτηρίων) για την
περίοδο 15-30 Σεπτεμβρίου 2020, ώστε να επιβλέψει τη μεταφορά και την
εγκατάσταση όλων των ταξινομηθέντων αρχείων στον κοινό τους χώρο, το ιστορικό
αρχείο Θήρας, την τοποθέτηση όλων των ηλεκτρονικών βάσεων και τη διοργάνωση
στον χώρο αυτόν μιας μεγάλης έκθεσης με αντιπροσωπευτικό υλικό από όλα τα
αρχεία.
Η έκθεση αυτή θα αναδείξει την ποικιλία και τον πλούτο του αρχειακού υλικού και
θα προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των κατοίκων της Θήρας και κάθε επισκέπτη. Η
ομάδα ταξινόμησης επίσης θα πλαισιώσει την έκθεση με ομιλίες που θα βασίζονται
σε πληροφορίες από τα εν λόγω αρχεία και θα καλύπτουν ποικίλες μορφές της

κοινωνικής ζωής του νησιού στη διαδρομή του χρόνου. Επί πλέον, η ομάδα θα
εντοπίσει, θα καταγράψει και θα ταξινομήσει και όλα τα σχολικά αρχεία που
σώζονται στη Θήρα και Θηρασία (έχουν ήδη ταξινομηθεί τα παλαιά αρχεία των
δημοτικών σχολείων Μεσαριάς και Ημεροβιγλίου), καθώς και κάθε μορφής αρχεία
που στο μεταξύ θα εντοπιστούν.
Σας παρακαλώ να εγκρίνετε τις παραπάνω προτάσεις μου και μπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι ο δήμος Θήρας θα αποκτήσει ένα ουσιαστικό νέο παράγοντα
ιστορίας και πολιτισμού.
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