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Έχω σημειώσει πολλές φορές σε κείμενα και παρουσιάσεις το μεγάλο πρόβλημα που 
παρουσιάζεται στον ερευνητή της ιστορίας του Άργους : η απουσία κάθε 
οργανωμένου αρχείου για την πόλη. Έχω χαρακτηρίσει ηρωικές τις  προσπάθειες που 
κάνουν ιδιώτες για να διαμορφώσουν και να διατηρήσουν μικρά προσωπικά αρχεία 
που αποτελούν ανεκτίμητες πηγές για την διαμόρφωση ενός οργανωμένου ιστορικού 
αρχείου του Άργους. Η Αργειακή Γη πρέπει να καταγραφεί μεταξύ των σοβαρών 
προσπαθειών για το σκοπό αυτό. Η Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και 
Πολιτισμού ήταν το πρώτο, εγκυρότερο και συστηματικότερο αρχείο που γνώρισε η 
Αργολίδα και που απόκτησε παγκόσμια ακτινοβολία. Οι συντελεστές της και 
ιδιαίτερα ο Αν. Τσάγκος και ο Πρόεδρός της Γιώργος Γιαννούσης, έχοντας αγάπη για 
το έργο που δημιούργησαν συνεχίζουν να εμπλουτίζουν τις αρχειακές πηγές της 
Αργολικής Βιβλιοθήκης. Πρόσφατα, ο Γ. Γιαννούσης, ένας πραγματικός «κυνηγός» 
ιστορικών βιβλίων και εγγράφων, κατάφερε να αποκτήσει το «Αργειακόν 
Ημερολόγιον 1930» που τυπώθηκε στο Ναύπλιο (τυπογραφείο Μιχ. Ν. Λάμπρου) και 
περιλαμβάνει σημαντικές λεπτομέρειες για την πόλη μεταξύ των οποίων και τα 
σωματεία – συλλόγους της. Να επαναλάβω λοιπόν την ευχή που κάναμε με τον κ. 
Γ.Γιαννούση ώστε να δοθεί η ευκαιρία (η οικονομική ευκαιρία) αναστατικής έκδοσης 
ενός τόσο σημαντικού ευρήματος και να τον ευχαριστήσω που με τίμησε κάνοντάς 
μου αμέσως γνωστό το περιεχόμενό του. 
      Σημειώνω παρακάτω  διορθωμένες μερικές ημερομηνίες ίδρυσης συλλόγων και 
σωματείων και προσθέτω νέες όπως αναφέρονται στο «Αργειακόν Ημερολόγιον 
1930», δηλώνοντας πως δεν αλλάζουν την ουσία της έρευνας για την αστικοποίηση 
του Άργους. Εύχομαι να βρεθούν και νέα στοιχεία που να προσθέτουν γνώσεις και να 
αλλάζουν τις εικόνες που είχαμε για την πόλη. Κάθε έρευνα εξάλλου υπόκειται στον 
επιστημονικό νόμο της αλλαγής της, ακόμη και της συνολικής ανατροπής της, κάθε 
φορά που νέα ευρήματα έρχονται στο φως της μέρας. Το σημαντικότερο όλων είναι 
πως ενισχύεται ολόκληρη η προσπάθεια που καταβάλλεται για τη δημιουργία ενός 
αργειακού αρχείου, που θα φωτίζει την προσωπικότητα και την πορεία αυτής της 
μεγάλης ιστορικής πόλης. 
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Σημείωση: Την αναστατική έκδοση του «Αργολικού Ημερολογίου 1910», είχα την τιμή να 
παρουσιάσω στις 29 Μαρτίου 2015 μαζί με τον Γ.Γιαννούση και την κ. Σοφία Πατούρα, Ιστορικό, 
Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 
 


