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ΥΨΗΛΟΤΑΤΕ.../ ΤΟΥΑΤΖΗ ΜΟΥ.../ ΕΔΙΚΕ ΜΟΥ../ 
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ 

ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ1 

Ό λόγος -στο πλαίοιο της θεματικής αυτής της συ

νάντησης- θα είναι για ενα νεότερο αρχείο, το αρχείο 

Άλή πασά, και τα προβλήματα πού αντιμετώπισε ή προ

σπέλαση του ύλικοΰ, ή επεξεργασία του και κυρίως ή 

εκδοτική αναπαραγωγή του, τώρα πού οδεύει πλέον προς 

τήν πραγματοποίηση της. 

Και πρώτα-πρώτα κάποιες πληροφορίες για τή σημα

ντική αυτή συλλογή ύλικοΰ και το ιστορικό τής συγκρό

τησης της, στοιχεία πού έχουν άμεση σχέση βέβαια μέ 

τα προβλήματα πού ή εκδοσή τους συνάντησε. Πρόκει

ται λοιπόν για μια συλλογή χιλίων τετρακοσίων ενενή

ντα εννέα εγγράφων ή οποία απόκειται στή Γεννάδειο 

Βιβλιοθήκη. Ή συλλογή αυτή προήλθε άπό δωρεά του 

Δαμιανού Κυριαζή και ή πολύ πιθανή αλληλουχία πού 

συνέχει τή συγκρότηση και τήν εν συνεχεία αποδιάρ

θρωση της πρέπει να είναι ή παρακάτω: 

1. Οί χαρακτηριστικές προσφωνήσεις του τίτλου πιστεύω οτι δί
νουν μια εικόνα τών προβλημάτων, τουλάχιστο στο επίπεδο τής 
γλώσσας και τής ορολογίας που έχει να αντιμετωπίσει οποίος εμπλα
κεί μέ παρομοίου τύπου αρχεία. 
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Γνωρίζουμε οτι ό 'Αλή πασάς είχε οργανώσει στο σε-
ράι των Ιωαννίνων μια γραμματεία με πολλούς γραμμα
τικούς, άπο την οποία διακινήθηκαν πολλά εισερχόμενα 
και εξερχόμενα έγγραφα. Αυτό μαρτυρεΐται άπο πολλές 
πλευρές και πολλά γραπτά της γραμματείας αυτής έχουν 
κατά καιρούς εκδοθεί2. Τα δραματικά για τον 'Αλή πασά 
και τους γιους του γεγονότα του 1822, όταν πιάστηκαν 
και αποκεφαλίστηκαν, πρέπει να συνετέλεσαν ώστε πολ
λά έγγραφα στα ελληνικά και τουρκικά να μεταφερθούν 
στην Κωνσταντινούπολη προφανώς ώς λάφυρα ή για να 
ελεγχθούν ορισμένες πτυχές τής δράσης τού πασά τής 
'Ηπείρου. 'Εκεί, αργότερα, το ελληνικό τμήμα τών έγγρα
φων βρέθηκε μέ κάποιο τρόπο στα χέρια τού κωνστα-
ντινουπολίτη 'Ιωάννου Χότζη. Μετά άπο τη Μικρα
σιατική καταστροφή ή οικογένεια Χότζη εγκαταστάθη
κε στην 'Αθήνα και το αρχείο τού 'Αλή πασά αφού με
ταφέρθηκε στην 'Ελλάδα διασπάστηκε: ένα μέρος του, τέ
λος, απέκτησε ό Δαμιανός Κυριαζής, ό όποιος μέ τή δια
θήκη του το άφησε στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη* άλλα τμή
ματα τού αρχείου πέρασαν στην κατοχή τής 'Εθνικής Βι
βλιοθήκης, τών Γενικών 'Αρχείων τού Κράτους, τού Μου
σείου Μπενάκη ένώ υπάρχει ή πληροφορία οτι και τέ-

2. Ή βιβλιογραφία περί 'Αλή πασά, όπως είναι γνωστό, είναι 
πολύ μεγάλη και συνεχώς εμπλουτίζεται μέ νέες μελέτες, εντελώς 
χαρακτηριστικό τής σημασίας πού το άληπασαδίτικο κράτος ενέχει 
σε σχέση μέ τή μελέτη θεσμών, προσώπων και κινημάτων τών κρί
σιμων χρόνων πριν άπο τήν έκρηξη τής ελληνικής 'Επανάστασης. 
Για το ζήτημα τών γραμματικών και τής γραμματείας τοϋ 'Αλή κα
ταθέτουν τίς πληροφορίες τους πολλές μελέτες· εδώ εντελώς ενδει
κτικά αναφέρω τήν παλαιά μελέτη τοϋ Ευριπίδη Σούρλα, «Κώστας 
Γραμματικός», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 13 (1938), 1-80. 

76 



Tò αρχείο Άλή πασά της Γενναδείου 

ταρτο μέρος τοΰ αρχείου απέκτησε ή Ρουμανική 'Ακαδη

μία. 

"Οπως και να έχει το πράγμα ή συλλογή της Γεννα

δείου Βιβλιοθήκης δεν αποτελεί παρά ενα μικρό τμήμα 

τοΰ αρχείου Άλή πασά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος πρέ

πει να καταστράφηκε κατά τήν πολιορκία των 'Ιωαννί

νων ένώ άπο τήν άλλη πλευρά είμαστε σε θέση να γνω

ρίζουμε ότι ό όγκος των έγγραφων πού παρήχθησαν ή 

διακινήθηκαν άπο τή γραμματεία τοΰ Άλή πασά υπήρξε 

σημαντικά μεγαλύτερος καθώς γραμματεία, γραμματικοί, 

γράμματα κ.λπ. μαρτυροΰνται αρκετά χρόνια πριν άπο 

το θάνατο τοΰ Άλή. 

Άλλα και άπο ενα άλλο στοιχείο μπορούμε νά συμπε

ράνουμε το μέγεθος τοΰ αρχείου: πρόκειται ακριβώς για 

τα εϊδη τών έγγραφων έν σχέσει προς το θεματικό τους 

περιεχόμενο πού περιέχει ή συλλογή τής Γενναδείου. 

Αυτά λοιπόν, μια πρώτη κατάταξη, τά διέκρινε σέ: επι

στολές τοΰ Άλή προς τους γιους του και τους καπου-

κεχαγιάδες του και οι απαντήσεις τους, επιστολές επι

φανών ξένων (Μπεσιέρ, Μαίτλαντ, Σπυρ. Φορέστη και 

άλλων), επιστολές πατριαρχών, μητροπολιτών, επισκόπων 

(Γρηγόριος Ε', Καλλίνικος Δ', Κύριλλος ς ' , 'Ιγνάτιος 

"Αρτας, Ησαΐας Σαλώνων, Σαμουήλ 'Εφέσου και άλλοι), 

αναφορές τοΰ Βελή πασά και τοΰ Μουχτάρ πασά προς 

τον πατέρα τους Άλή πασά. 'Υπάρχουν ακόμα έγγραφα 

για τήν ανταρσία τοΰ παπαθύμιου Μπλαχάβα, τήν πο

λιορκία τών Ιωαννίνων, τά οικογενειακά και τις υποθέ

σεις τοΰ χαρεμιοΰ, μπουγιουρντιά, εντολές τοΰ Άλή πασά, 

έγγραφα άπο τή γραμματεία του (διαχείριση τσιφλικιών, 

τροφοδοσία στρατευμάτων, μισθολογικά ναυτών, στρα-
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τιωτών, χρυσικών κ.λπ.), καθώς και κοινοτικά έγγραφα 
(κοινότητες, χωριά, ακόμα και ολόκληρα βιλαέτια απευ
θύνονται στον πασά και ζητούν επίλυση τών προβλημά
των πού τους απασχολούν κ.λπ.). 

Αύτη είναι μια συνοπτική περιγραφή πού φυσικά δέν 
υπεισέρχεται σέ λεπτομέρειες άλλα ίσως παρέχει μια εικό
να της ποικιλίας τών θεμάτων και κατά συνέπεια, και 
κυρίως, της ετερότητας τών αποστολέων και άπο τήν 
άποψη τών θεμάτων πού τους απασχολούν και άπο τήν 
άποψη της παιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν. 
Αυτό το τελευταίο άλλωστε αποτελεί τή βασική αιτία 
πού δημιούργησε τα όποια προβλήματα και τις όποιες 
δυσκολίες αντιμετωπίζουμε για τήν έκδοση τού αρχείου. 

"Εχουμε δηλαδή ενα αρχείο εισερχομένων και εξερχό
μενων έγγραφων. Για τα εισερχόμενα υπάρχει ενα θέμα 
δεδομένου ότι οι γραμματικοί εϊταν αρκετοί άλλα πά
ντως ήταν γραμματικοί, τα χέρια τους αναγνωρίζονται 
ενώ, παράλληλα, τα έγγραφα αυτά δέν αντιπροσωπεύ
ουν πολύ μεγάλο ποσοστό στο σύνολο τών έγγραφων. 
Έτσι τό μεγάλο πρόβλημα δημιουργούν τα εισερχόμενα 
έγγραφα καθώς προέρχονται άπο χέρια ανθρώπων ποι
κίλου μορφωτικού επιπέδου: α) υψηλής για τήν εποχή 
μόρφωσης (εκκλησιαστικά, κοινοτικά), β) μέτριας μόρφω
σης (τοπικοί γραμματικοί) και γ) στοιχειώδους μορφω
τικού επιπέδου στο όποιο κατατάσσονται οι απλοί 
άνθρωποι είτε αυτοί είναι οι αμέσως ενδιαφερόμενοι και 
γράφουν μέ το χέρι τους είτε, συχνότερα, αναθέτουν σέ 
κάποιον άλλον πού γνωρίζει απλώς να γράφει. 

Αυτή ή πολυμορφία τού γραπτού υλικού δημιουργεί 
μια σειρά προβλημάτων για τή μέθοδο πού πρέπει να 
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ακολουθήσει ή εκδοτική αναπαραγωγή των ντοκουμέντων 

από τή στιγμή πού αποφασίστηκε ή έκδοση αυτής τής 

τόσο σημαντικής για τήν ιστορία μας αρχειακής πηγής. 

Βεβαίως βρισκόμαστε μπροστά στην περίπτωση ενός 

αρχείου, όπως συνηθίσαμε να ονομάζουμε τις συγκεντρώ

σεις υλικού μέ βάση τα πρόσωπα ή τους φορείς πού βρί

σκονται στο επίκεντρο αυτής τής συγκέντρωσης υλικού, 

ώς αποδέκτες έγγραφων ποικίλου περιεχομένου. 'Ωστό

σο οφείλουμε να ομολογήσουμε οτι το αρχείο Άλή πασά, 

αυτό τουλάχιστον το τμήμα του τής Γενναδείου Βιβλιο

θήκης, χαρακτηρίζεται εντελώς άπο τή διασπορά τών 

προσώπων και τών φορέων μέ τους οποίους ό ηγεμόνας 

τής Ηπείρου εΐχε δοσοληψίες παντός τύπου* και βέβαιοι 

είναι αύτοι πού συνετέλεσαν στην ετερότητα τοΰ γρα

πτού υλικού. 

Ή πρώτη λοιπόν προσέγγιση πού άρχισε στις αρχές 

τής δεκαετίας τού 1980 είταν ή μεταγραφή τών έγγρα

φων, όπως βρισκόταν στο αρχείο και ό Βασίλης Πα-

ναγιωτόπουλος, ό όποιος άλλωστε εΐχε πρώτος ασχολη

θεί μέ το αρχείο αυτό, εΐχε τή γενική εποπτεία τής όλης 

προσπάθειας. "Οπως αναφέραμε αρκετά έγγραφα δέν πα

ρουσίαζαν ιδιαίτερα προβλήματα μεταγραφής και κατά 

συνέπεια έκδοσης. Ωστόσο τά έγγραφα πού παραπάνω 

«κατατάξαμε» στην τρίτη κατηγορία άπο τήν άποψη τού 

μορφωτικού επιπέδου τών συντακτών τους δημιούργησαν 

σοβαρά προβλήματα επειδή στην κυριολεξία πρόκειται 

για τή γραπτή αποτύπωση μιας προφορικής διαλέκτου 

και μάλιστα τής ηπειρώτικης διανθισμένης μέ πολλές 

τουρκικές κατά βάση άλλα και αρβανίτικες λέξεις μέ ο,τι 

αυτό συνεπάγεται. 
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"Οπως συμβαίνει συνήθως σε παρόμοιες περιπτώσεις 

το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την προσωρινή φυγή 

άπο τήν πραγματικότητα, δηλαδή τήν αποφυγή της άμε

σης εμπλοκής και τής αναβολής της για το προσεχές μέλ

λον. Αυτή ή ενστικτώδης ενέργεια ωστόσο είχε και τα 

καλά της επειδή έδωσε τή δυνατότητα τής εξοικείωσης 

μέ το υλικό και τήν προβληματική του* έτσι στή συνέ

χεια εϊταν πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν λεκτικές φόρ

μες -από τήν άποψη τύπου καί περιεχομένου-, οι όποιες 

επανέρχονται εϊτε ατόφιες είτε κάπως παραλλαγμένες 

άπο τις φωνητικές ιδιομορφίες, χωρίς φυσικά νά απο

φεύγονται καί τά λάθη πού ή φύση τού υλικού και ό 

βαθμός ετοιμότητας γιά τήν αντιμετώπιση τους, καθι

στούσε αναπόφευκτα. 

Μέ αυτές τις προϋποθέσεις συνεχίστηκε ή προσπάθεια 

ώσπου έφθασε ή στιγμή τής αλήθειας, δηλαδή ή αντιμε

τώπιση των επίμαχων έγγραφων τά όποια ϊσως αποτε

λούν και πάνω άπο το μισό τμήμα τού αρχείου δεδομέ

νου ότι τά περισσότερα άπο αυτά είναι πολυσέλιδα. 

Ή πρώτη δυσκολία προέρχεται άπο τή φύση τού 

έγγραφου καί τον τρόπο τής γραφής. Πρόκειται γιά κεί

μενα χωρίς σημεία στίξεως, χωρίς περιόδους καί σχεδόν 

χωρίς διαστήματα μεταξύ των λέξεων. Αυτά τά στοι

χεία πού αποτελούν το τεχνικό μέρος τού γραπτού λό

γου πού απουσίαζε, σέ συνδυασμό μέ το γεγονός ότι 

το γραπτό αποτύπωνε στην κυριολεξία ομιλία αγράμ

ματου άνθρωπου καθιστούσε το μίγμα εξαιρετικά δύ

σκολο σέ τέτοιο βαθμό πού απαιτούσε βασανιστική καί 

χρονοβόρα διαδικασία προκειμένου νά υπάρξει θετικό 

αποτέλεσμα. 
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Στη συνέχεια υπήρξε ανάγκη να αποκατασταθεί, σέ 

παρένθεση, κάποια λογική στο κείμενο, να τεθούν ορι

σμένα σημεία στίξεως, να έξοβελισθοϋν κάποια άλλα -σέ 

ορισμένα έγγραφα υπάρχουν τόνοι σέ όλα τα φωνήεντα 

μιας λέξης, σημείο οτι ό γραφέας συλλάβιζε ο,τι έγρα

φε-, και γενικά νά αποκατασταθεί μια λογική μορφή 

ντοκουμέντου. "Ισως βέβαια οι «επεμβάσεις» αυτές, οι 

όποιες πραγματοποιούνταν ενόψει των μεγάλων δυσκο

λιών ανάγνωσης, δείχνουν και το μέγεθος τοΰ προβλή

ματος αφού ή μεθοδολογία αυτή είταν εμφανώς αντίθε

τη με τή γενική αρχή, πού πρεσβεύει οτι κατά τή μετα

γραφή δεν επεμβαίνουμε στο κείμενο, όπως κι αν είναι 

αυτό γραμμένο, στην οποία βέβαια πιστεύουν και όσοι 

ένασχολήθηκαν μέ το αρχείο αυτό. 

Έκτος άπό αυτά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία 

εγγράφων πού εΐναι οι μακροσκελείς οικονομικοί απο

λογισμοί. Αυτοί, επειδή είναι τέτοια ή φύση τοΰ έγγρα

φου άλλα και επειδή εϊταν έγγραφα αμέσου εκτελέσεως 

γράφονταν γρήγορα και μέ πολλές συγκοπτόμενες λέξεις 

πού κατά βάση αφορούν, ορούς: νομίσματα, τοπωνύμια, 

άνθρωπωνύμια. Πολλές φορές λοιπόν ή λέξη δημιουργεί 

στην απόδοση της πολλά προβλήματα γιατί λ.χ. είναι 

εύκολο το λάθος μεταξύ άνθρωπωνυμίου και τοπωνυμί

ου. "Ετσι και γι' αυτά τά έγγραφα δημιουργήθηκε έντο

νος προβληματισμός. 

Εν τώ μεταξύ ή πίεση τού τυπογραφείου καθώς είχε 

δημιουργηθεί ανάλογη υποχρέωση σέ σχέση μέ τήν αδυ

ναμία επιλογής μιας λύσης γιά τά προβληματικά έγγρα

φα και μέ βάση το δεδομένο οτι ή μέθοδος πού επιλέ

χτηκε γιά τήν έκδοση εϊταν βέβαια ή χρονολογική, δυ-
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οκόλεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα μέχρι να λη

φθούν ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις. Οι προβληματισμοί 

ωστόσο συνεχίστηκαν και πέρασαν άπο διάφορες φάσεις: 

δηλαδή έγιναν σκέψεις ή έκδοση να περιέχει τα μετα-

γραφέντα έγγραφα στη μορφή πού είταν και δίπλα να 

τυπωνόταν μια άλλη αποκατεστημένη μορφή του κειμέ

νου, με τα απαραίτητα σημεία των δικών μας προσθη

κών, προκειμένου ό χρήστης να προσλαμβάνει τήν υπό

θεση πού απασχολούσε τους ενδιαφερομένους άλλα νά 

μή χάνει και τήν πρωτότυπη εικόνα τού έγγραφου. Φυ

σικά εύκολα αντιλαμβάνεται κάνεις τή μορφή πού θά 

έπαιρνε το προς ανάγνωση κείμενο με τις συνεχείς πα

ρεμβολές παρενθέσεων και αγκυλών, στοιχείων πού θά 

προσέδιδαν σε κείμενα τού 19ου αιώνα μορφή αποκα

τεστημένων σπαραγμάτων της αρχαιότητας. 

Σέ άλλη φάση επιλέχτηκε μιά μορφή, ας πούμε, ήπιας, 

μορφολογικά, αποκαταστημένης έκδοσης και παράλληλης 

αντικριστής φωτογραφικής αναπαραγωγής τού έγγραφου 

προκειμένου ό χρήστης νά έχει τήν πρωτότυπη εικόνα 

τού κειμένου τόσο άπο τήν άποψη τής μορφής (λεκτικής, 

γραφολογικής) άλλα και άπο τήν άποψη τού περιεχομέ

νου. "Ομως και αυτή ή λύση ενείχε τον άμεσο κίνδυνο 

νά αυξηθούν υπέρμετρα οι σελίδες τού έργου, δεδομένου 

μάλιστα οτι έτσι κι αλλιώς θά έχουμε τουλάχιστον τρεις 

τόμους έγγραφων. 

Τελικά δηλαδή πρόκειται για εργασία για τήν οποία 

δεν μπορούσε νά εφαρμοστεί εντελώς ένας αρχικός σχε

διασμός, όπως έδειξε το γεγονός τής πολύχρονης επεξερ

γασίας, ή οποία μοιραία σέ κάποιες φάσεις αδρανούσε 

καθώς δεν είχε ενταχθεί σέ κάποιο ευρύτερο προγραμ-
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ματικο σχεδιασμό. Στο τελευταίο στάδιο της πάντως, πέ

ρασε και στα χέρια ενός νέου ερευνητή του Κέντρου Νε

οελληνικών Ερευνών, του Δημήτρη Δημητρόπουλου, ό 

όποιος ανέλαβε τήν πρόοδο τής εργασίας, με τή βοήθεια 

φυσικά και όλων, όσοι ως τότε με τον ενα ή τον άλλο 

τρόπο είχαμε κατά καιρούς εμπλακεί, και κυρίως του Βα

σίλη Παναγιωτόπουλου. 

"Ετσι το πράγμα, μετά άπο τόσες περιπλοκές, τις 

όποιες, πιστεύω, ότι ή φύση τών έγγραφων προκάλεσε 

σε σημαντικό βαθμό, αρχίζει νά μορφοποιείται και να 

παίρνει τήν παρακάτω εκδοτική μορφή. Κατ' αρχήν τά 

έγγραφα θά εκδοθούν όχι κατά κατηγορίες άλλα χρονο

λογικά με μία κατηγορία στο τέλος πού θά περιλαμβά

νει εκείνα τά όποια δεν μπορούν να χρονολογηθούν μέ 

ασφάλεια παρά τις προσπάθειες πού έγιναν. "Ενας αύξων 

αριθμός θά διατρέχει φυσικά ολα τά έγγραφα προκειμέ

νου νά διευκολυνθεί ή παραπομπή σ' αυτά, ενώ θά δια

τηρηθεί σε παρένθεση ό αριθμός πού είχαν πάρει τά 

έγγραφα κατά τήν εισαγωγή τους στά αρχεία τής Γεν-

ναδείου- ό αριθμός εισαγωγής στή γενική συλλογή Χό-

τζη πού σώζεται σε όλα τά έγγραφα μαζί μέ τά στοι

χεία ΣΧ (= Συλλογή Χότζη) καταργείται αφού πλέον δεν 

αντιστοιχεί στο είδος τής συλλογής στην οποία τά έγγρα

φα άνηκαν κάποτε. Βέβαια ή ολη μεθόδευση προϋποθέ

τει παρέμβαση και επί τής κατάταξης τών πρωτοτύπων 

αφού όπως είναι τώρα στή Γεννάδειο κατά κατηγορίες 

θά παρουσιάζουν άναντιστοιχία μέ τήν έκδοση. Φυσικά 

ως τώρα έχουν δημοσιευθεί ορισμένα έγγραφα άπο τά 

αρχεία τής Γενναδείου μέ τά υπάρχοντα στοιχεία κατά

ταξης άλλα όπως είναι λογικό γι' αυτά δέν μπορεί νά 
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γίνει τίποτε και αν κάποιος θελήσει να τα αναζητήσει 

μέ τις παλαιές ενδείξεις τους θα συναντήσει ορισμένες 

δυσκολίες* άλλα αυτό δέν είναι και το πιο σημαντικό 

πράγμα. 

Τα βατά έγγραφα (δηλαδή τα κοινοτικά, τα εκκλη

σιαστικά, ορισμένες εκθέσεις καπουκεχαγιάδων του 'Αλή 

πασά, τα ξενόγλωσσα και κάποια άλλα) εκδίδονται ώς 

έχουν και όπως ή μέχρι τοΰδε πεΐρα έχει διδάξει. Σ' αυτά 

δε γίνεται καμιά επέμβαση. 

Στα «προβληματικά» έγγραφα, τα όποια ώς τώρα τό

σα προβλήματα και αναστολές έχουν προξενήσει θα 

υπάρξουν ορισμένες παρεμβάσεις. Δηλαδή θα φύγουν τα 

σημεία στίξεως πού υπάρχουν σε κάθε φωνήεν ή καμιά 

φορά και σέ σύμφωνα, θα τοποθετηθούν νέα σημεία στί

ξεως προκειμένου να διευκολυνθεί ή ανάγνωση, μολονότι 

αυτό για ορισμένα είναι, όσο κι αν ακούγεται περίεργο, 

δύσκολο να γίνει χωρίς τον κίνδυνο νά υπάρξει καμιά 

παρερμηνεία του νοήματος. 

Γιά μερικά άπό τα έγγραφα αυτά θα δίνεται και φω

τογραφική αναπαράσταση τους, όσες φορές κρίνεται σκό

πιμο. Γιά όλα τα έγγραφα θα υπάρχει μιά κατατοπιστική 

περίληψη, ή οποία έγινε άπό το Βασίλη Παναγιωτόπου-

λο καί δέν ειταν το πιο εύκολο πράγμα, επειδή το πε

ριεχόμενο των περισσοτέρων έγγραφων είναι τέτοιου 

είδους, πού άπό τή μιά είναι δύσκολη ή συνοπτική πε

ριγραφή και άπό τήν άλλη καραδοκεί εύκολα το λάθος. 

Μιά σημαντική διευκόλυνση θα είναι ότι θα επιση

μαίνεται, όταν υπάρχει, ό σύνδεσμος μεταξύ των διαφό

ρων έγγραφων δηλαδή γιά έγγραφα τα όποια μοιραία 

λόγω τής χρονολογικής κατάταξης δέ θα βρεθούν κοντά 
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ένώ έχουν στενή σχέση μεταξύ τους θα ειδοποιείται ό 

χρήστης για τή συνάφεια τους. Και φυσικά και αυτό προ

ϋποθέτει πολύ καλή γνώση τοΰ περιεχομένου και είναι 

άμεση απόρροια της προσπάθειας για περίληψη, δηλαδή 

προέρχεται άπο τήν άμεση και ουσιαστική γνώση τοΰ πε

ριεχομένου κάθε εγγράφου. 

Βέβαια, όπως γίνεται αμέσως κατανοητό, μια παρό

μοια έκδοση πρέπει απαραιτήτως νά συνοδεύεται άπο 

πολύ καλά βοηθητικά στοιχεία, όπως είναι τα ευρετή

ρια. Γιά το λόγο αυτό θά υπάρχουν ευρετήρια τοπωνυ

μίων και άνθρωπωνυμίων, άπο τα όποια το δεύτερο είναι 

δύσκολο ώς προς τις ταυτίσεις λόγω τής ιδιόρρυθμης χρή

σης των ονομάτων, άφοΰ τις περισσότερες φορές τα υπο

κείμενα αναφέρονται με τά μικρά ονόματα τους, όπως 

ή οικειότητα επιτάσσει. Πέρα άπο αυτά απαραίτητο είναι 

ενα γλωσσάρι πού θά διευκολύνει περαιτέρω τά πράγ

ματα ένώ γίνεται προσπάθεια νά συνταχθεί ενα παράρ

τημα το όποιο θά περιλαμβάνει τά εκτυπα τών σφρα

γίδων μέ τά ονόματα τών κατόχων τους, οι όποιες σε 

πολλές περιπτώσεις διευκόλυναν πολύ τήν ταύτιση τών 

προσώπων. 

Κάπως έτσι αναμένεται νά τελειώσει ή μεγάλη περι

πέτεια πού άρχισε πριν άπο αρκετά χρόνια, και ϊσως συ

νέχισε μέ άλλο τρόπο τήν περιπέτεια του Άλή πασά και 

το ρόλο πού αυτός διαδραμάτισε γιά τήν εξέλιξη τής νε

ότερης ελληνικής ιστορίας. Πολλές σκέψεις και ενδιαφέ

ροντες προβληματισμοί μπορεί νά προκύψουν άπο τήν 

έκδοση αυτή σχετικά μέ τον τρόπο μέ τον όποιο πρέπει 

νά καταστρώνεται μια παρόμοια εκδοτική επιχείρηση 

άφοΰ έν τώ μεταξύ θά υπάρχει ή εμπειρία τοΰ αρχείου 
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Άλή πασά. Γιατί πιθανόν να δημιουργηθεί ή εντύπωση 
ότι πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση αρχείου. Είναι 
όμως σωστή αύτη ή υπόθεση; Πρόκειται όντως για ιδιαί
τερη αρχειακή περίπτωση; 
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