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Βιβλιοκρισίες

'Από τά χειρόγραφα των προεπαναστατικών
καί πρώτων επαναστατικών χρόνων
Β. ΠΛΑΠΑΝΑΚΟΥ-ΜΠΕΚΊΑΡΗ. Α. ΣΤΕΡΓΕΛΗΣ (έπιμ.), 'Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη. τ. Α',
Μέρος πρώτο: Αύγουστος 1788 - Ιούνιος
1824. καί τ. Α', Μέρος δεύτερο: Αύγουστος
1788 - Ιούνιος 1824. Κατάστιχα καί λογαρια
σμοί, Αθήνα, Κέντρον Έρεύνης της 'Ιστο
ρίας τοΰ Νεωτέρου 'Ελληνισμού της Ακαδη
μίας Αθηνών, [Μνημεία της 'Ελληνικής 'Ι
στορίας, τ. 13], 1996 (4ο. μ6'+930 σ. +0Ε' είκ.)
Οί ερευνητές τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής
Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου 'Ελληνισμού (Κ.Ε.Ι.
Ν.Ε.) τής Ακαδημίας Αθηνών, Βασ. Πλαγιανάκου-Μπεκιάρη καί Αρ. Στεργέλης, μετά
από πολύχρονη εργασία, εξέδωσαν πρό
σφατα σέ δύο ογκώδεις ήμιτόμους 664 έγ
γραφα τής περιόδου 1788-1824, τά όποια
σχετίζονται μέ τόν 'Ιωάννη Κωλέττη καί τήν
οικογένεια του. Τά έγγραφα αυτά. όπως ση
μειώνουν ο'ι επιμελητές στον πρόλογο τής
έκδοσης, προέρχονται άπό τό Αρχείο 'Ιωάν
νη Κωλέττη, τό όποιο σχηματίστηκε κατά
κύριο λόγο άπό τό προσωπικό αρχείο τοϋ
Ίω. Κωλέττη καί άπό ορισμένες άλλες προ
σθήκες οικογενειακών έγγραφων. Σήμερα
τό αρχείο, τό όποιο στό σύνολα του ξεπερνά
τις 15.000 έγγραφα, είναι διασπασμένο καί
τμήματα του φυλάσσονται στό Ίδρυμα τοϋ
Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα (Τοσίτσειο). στά
Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους (συλλογή Βλα

174

χογιάννη) καί στό Κ.Ε.Ι.Ν.Ε. μετά άπό δωρεά
τής οικογένειας Χατζίσκου.
ΟΊ δύο εκδοθέντες ήμίτομοι αποτελούν
ται άπό εισαγωγικό σημείωμα, μέ στοιχεία
γιά τή συγκρότηση καί τή διαδρομή τοϋ αρ
χείου καί εκτενή παρουσίαση τής μεθόδου
καί των κανόνων πού ακολουθήθηκαν κατά
τήν έκδοση (σ. θ'-κστ'), σύντομο βιογραφικό
τοϋ Ίω. Κωλέττη στό όποιο εντάσσονται καί
δύο αυτοβιογραφικά σημειώματα του {σ.
κζ'-λη'), βραχυγραφίες (σ. λθ'-μβ'), καί τό
σώμα μέ τά πλήρη κείμενα τών χειρογρά
φων (σ. 1-803). Ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία
γιά τό μελετητή είναι τό ευρετήριο ονο
μάτων προσώπων, τόπων καί επιλεγμένων
πραγματολογικών λημμάτων πού συντά
χθηκε μέ τή συμβολή τής Μαρίας Σπηλιωτοπούλου (σ. 811 -889). όπως καί τό γλωσσάριο
όρων καί λέξεων ξενικής κυρίως προέλευ
σης (σ. 891-908). Στά περιεχόμενα τής έκδο
σης αναγράφονται αναλυτικά τά έγγραφα,
οί αποστολείς, ο'ι παραλήπτες καί ή ημερο
μηνία σύνταξης (σ. 911-930). Σέ παράρτημα
δημοσιεύονται φωτογραφίες μέ ομοιότυπα

1. Περιληπτικό κατάλογο τοϋ τμήματος αύτοϋ
τοϋ αρχείου 'Ιωάννη Κωλέττη έχει δημοσιεύσει ό
Έλ. Πρεβελάκης. «Τό άρχεϊον τοϋ Ιωάννου Κω
λέττη». π. ΟΈρανιατής. τ. 8. 1970. σ. 85-90.

Χειρόγραφα των προεπαναστατικών καί επαναστατικών χρόνων
έγγραφων καί ιδιόχειρων υπογράφων (είκ.
Α'-ΟΕ').
01 επιμελητές τής έκδοσης κατένειμαν
σέ δύο ομάδες τά έγγραφα τοϋ αρχείου πού
δημοσίευσαν. Στην πρώτη περιλαμβάνονται
χειρόγραφα τής περιόδου 1788-1824, ένώ
στή δεύτερη κατάστιχα καί λογαριασμοί πού
χρονολογούνται κυρίως στά χρόνια 18151821. Τό υλικό πού εντάσσεται σέ κάθε κα
τηγορία δημοσιεύεται μέ χρονολογική τάξη.
Σύμφωνα μέ τους επιμελητές τής έκδοσης
ό διαχωρισμός σέ δύο κατηγορίες επιβλή
θηκε άπό τήν ομοιογένεια τοϋ περιεχομέ
νου τών κατάστιχων καί τήν αδυναμία χρο
νολόγησης, μέ ακρίβεια, έγγραφων πού δέν
φέρουν ημερομηνία σύνταξης καί περιέ
χουν οικονομικές δοσοληψίες μέ σχετικά
ευρύ χρονικό ανάπτυγμα. Ή διάσπαση τής
ενότητας τοϋ αρχειακού ύλικοϋ πού συντε
λείται μέ τήν τεχνητή αυτή διάκριση αποκα
θίσταται μέ τήν κατάρτιση ενιαίου χρονολο
γικού ευρετηρίου γιά τό σύνολο τών δημο
σιευόμενων προεπαναστατικών έγγραφων
καί κατάστιχων (σ. 805-809).
Όπως σημειώνουν ο'ι επιμελητές, έχει α
ποκατασταθεί ή ορθογραφία καί ό τονισμός
τών κειμένων μέ βάση τους κανόνες τής κα
θαρεύουσας (σ. ιη'). Ελάχιστα έγγραφα, πού
είχαν εκδοθεί, δίνονται σέ περίληψη μέ
μνεία τής πρώτης έκδοσης. Σύντομη περί
ληψη στά ελληνικά συνοδεύει επίσης τά ξε
νόγλωσσα κείμενα τοϋ αρχείου. Τά δημο
σιευόμενα έγγραφα πλαισιώνονται άπό λε
πτομερή φιλολογικά σχόλια, ένώ επίσης επι
σημαίνονται τεκμήρια αντίστοιχου περιεχο
μένου πού έχουν περιληφθεί σέ παλαιότε
ρες εκδόσεις αρχειακών πηγών. Απουσιάζει
όμως -σύμφωνα καί μέ τήν πρακτική πού
ακολουθήθηκε στους περισσότερους τό
μους τής σειράς «Μνημεία τής Ελληνικής
Ιστορίας»- ό αναλυτικός ιστορικός σχολια
σμός. 'Επίσης, ο'ι πληροφορίες πού θά διευ
κόλυναν τήν ένταξη τών τεκμηρίων στην
'ιστορική τους συνάφεια είναι σποραδικές
καί αφορούν κυρίως τήν ταύτιση προσώ
πων. Συστηματικότερες αντίθετα είναι ο'ι

παραπομπές, ο'ι συσχετισμοί καί ο'ι διασταυ
ρώσεις γιά κοινά θέματα ή πρόσωπα, πού
μνημονεύονται σέ δύο ή περισσότερα
έγγραφα τοϋ αρχειακού ύλικοϋ.
Τά επίσημα έγγραφα πού περιλαμβάνον
ται στό αρχείο είναι λιγοστά. Τά περισσότε
ρα αποτελούν ιδιωτικά κείμενα, τά όποια
όμως συχνά είναι πλούσια σέ πληροφορίες
γιά δημόσιες υποθέσεις, επιτρέποντας προ
σεγγίσεις σέ ευρύ φάσμα θεμάτων τής προ
επαναστατικής εποχής καί τών πρώτων
χρόνων τής επανάστασης τοϋ 1821.
Ελάχιστα μεμονωμένα έγγραφα (τά ύπ'
άρ. 1-7) χρονολογούνται στά τέλη τοϋ 18ου
αιώνα. Πρόκειται γιά δικαιοπρακτικά έγγρα
φα καί άφοροϋν κυρίως αγοραπωλησίες ακι
νήτων στις όποιες εμπλέκονται μέλη τής
οικογένειας τοϋ Ίω. Κωλέττη.
Μεγάλος αριθμός έγγραφων (τά ύπ' άρ. 886 καί 610-664) χρονολογείται στην περίοδο
άπό τό 1812 -στην πλειονότητα τους όμως
άπό τό 1816- έως τό Φεβρουάριο τοϋ 1821,
καί σχετίζεται μέ οικονομικά ζητήματα καί
συναλλαγές, στίς όποιες είχαν κάποια εμ
πλοκή ό 'Ιωάννης Κωλέττης, ό αδελφός του
Χρήστος, ό πατέρας του Νικόλαος Δήμου ή
άλλα μέλη τής οικογένειας του. Μέσα άπό
τό υλικό αυτό αναδύονται όψεις τών οικο
νομικών δραστηριοτήτων μιας οικογένειας
προυχόντων τής Ηπείρου στά χρόνια τής
ακμής τών Ιωαννίνων, φωτίζονται ο'ι σχέ
σεις της μέ τήν οθωμανική εξουσία, αναδει
κνύονται τά οικονομικά καί πολιτικά δίκτυα
άπό τά όποϊα αντλούσε τή δύναμη της καί
σκιαγραφείται τό πλέγμα ανθρώπων καί τό
πων πού συγκροτούσαν τό πεδίο δράσης
της.
Ο'ι αγορές ακινήτων αγροτικού καί αστι
κού χαρακτήρα, ή ενοικίαση καί εκμετάλ
λευση καλλιεργήσιμης γής. ό έντοκος δα
νεισμός. ή απόκτηση ή ή ενοικίαση φορολο
γικών προσόδων χωριών, ο'ι τοποθετήσεις
χρημάτων σέ ναυτιλιακές-έμπορικές επιχει
ρήσεις στίς Σπέτσες καί άλλου, συνιστούν
πλευρές τής οικονομικής δραστηριότητας
τής οικογένειας τοϋ Ίω. Κωλέττη, γιά τίς

175

Βιβλιοκρισίες
όποιες τό παραπάνω αρχειακό υλικό παρέ
χει αξιόλογες μαρτυρίες. 'Ενδιαφέρον πα
ρουσιάζουν επίσης τά στοιχεία πού αφο
ρούν τίς σχέσεις τής οικογένειας τοϋ Ίω.
Κωλέττη μέ τόν Άλή πασά. Μάλιστα, στό
αρχείο περιλαμβάνονται μαρτυρίες άπό τίς
όποιες φαίνεται ή μέριμνα τοϋ γιου τοϋ Αλή
πασά, Μουχτάρ, ώστε νά εξασφαλίσει στον
Ίω. Κωλέττη. πού ήταν ό προσωπικός του ια
τρός, τό σπαηλίκι τοϋ Πραστοϋ στην Πελο
πόννησο (έγγραφα 29. 30. 31, 34 κ.ά.)2.
'Ορισμένα άπό τά κατάστιχα λογαριασμών
ζωντανεύουν τόν κόσμο τών μικρών, οικο
νομικών δοσοληψιών, τοΰ καθημερινού δού
ναι καί λαβείν οτήν "Ηπειρο τών άρχων τού
19ου αιώνα. Μία αναλυτική μελέτη καί επε
ξεργασία τών πολυάριθμων σχετικών κατα
γραφών (πού περιλαμβάνονται σέ έγγραφα
όπως τά ύπ' άρ. 629, 630, 632. 634 κλπ.) μπο
ρεί νά δώσει αξιόλογες πληροφορίες γιά τά
αγαθά καί τά χρηματικά ποσά πού διακι
νούνταν, τίς ποσότητες, τά εϊδη τών προϊ
όντων καί τίς τιμές τους στην τοπική αγορά.
τά πρόσωπα πού μετείχαν στίς εμπορικές
αυτές συναλλαγές3. Σημαντικές είναι επί
σης οι μαρτυρίες πού αντλούνται άπό τά
τεκμήρια σχετικά μέ τά μέτρα καί τά σταθμά
τής εποχής, τήν ποικιλία τών νομισμάτων
πού κυκλοφορούσαν, τίς τιμές καί τίς ισοτι
μίες τους.

Τά έγγραφα τής προεπαναστατικής πε
ριόδου, πού περιλαμβάνονται στην έκδοση,
παρέχουν επίσης, γενικότερα, πληροφορίες
γιά περιοχές τής Ηπείρου, Θεσσαλίας καί
Πελοποννήσου, τήν αγροτική καί κτηνοτρο
φική παραγωγή χωριών τών παραπάνω πε
ριοχών, τήν ενοικίαση φορολογικών προσό
δων καί τίς ποικίλες οικονομικές συναλλα
γές πού σχετίζονται μέ αυτήν, τήν ταύτιση
τόπων καί προσώπων πού διέμεναν ή έδρα
σαν εκεί, καθώς καί στοιχεία γιά τό ονομα
τολογικό τών κατοίκων καί τό μικροτοπωνυμικό τών οικισμών. 'Ενδιαφέρον, όσον άφο
ρα τήν κατανόηση τοϋ φορολογικού συστή
ματος τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, τοϋ
τρόπου υπολογισμού καί επιβολής τών φό
ρων καί τής οικονομικής διαχείρισης άπό
τήν πλευρά τού κατόχου ή τοϋ ενοικιαστή
τής φορολογικής οφειλής, παρουσιάζουν τά
κατάστιχα φορολογικών προσόδων χωριών
όπως τό Βουργαρέλι νομού "Αρτας (έγγρ.
625). τό Βασταβέτζι νομού Ιωαννίνων (έγγρα
φα 641, 650), Σκλάταινα, Μεγάρκι, Μέρτζι.
Βερεντζί τοΰ νομού Τρικάλων (έγγρ. 655)
κ.ά. Σέ αρκετές περιπτώσεις τά σχετικά φο
ρολογικά κατάστιχα περιέχουν λεπτομερείς
καταγραφές τών κατοίκων καί τών φορολο
γικών υποχρεώσεων τους σέ είδος, βάσει
τής αγροτικής παραγωγής, ή σέ χρήμα.

Μεγάλο μέρος τών 120 περίπου εγγρά
φων τοϋ αρχείου, πού έχουν συνταχθεί κα
τά τή διάρκεια τοϋ 1821, άφοροϋν τήν εξέ
2. Ό 'Αρ. Στεργέλης («Ό Χρήστος Κωλέττης καί
ή πατριωτική δράση του. Μικρή συμβολή στή βιο γερση καί τά γεγονότα πού διαδραματίστη
γραφία τοϋ Ιωάννη Κωλέττη», Ροδωνιά. Τιμή στον καν στην περιοχή Σιράκου-Καλαρρυτών μέ
Μ. Ι. Μανούσακα. τ. 2. Ρέθυμνο 1994. σ. 509, 512- χρι τήν καταστροφή τους άπό τά οθωμανικά
513), θεωρεί οτι ή οικονομική δραστηριότητα τοϋ στρατεύματα, τόν'Ιούλιο τοϋ 1821, καί απο
Ιωάννη καί τοϋ Χρήστου Κωλέττη στίς Σπέτσες
δίδουν τό κλίμα αναβρασμού πού επικρα
καί στον Πραστό «χρησίμευαν καί ώς προπέτασμα
τούσε στην περιοχή. Ακολουθούν μαρτυ
καπνού γιά πατριωτικές ενέργειες», καθώς ομως
ρίες γιά τήν αναχώρηση τής οικογένειας
τά σχετικά τεκμηριωτικά στοιχεία είναι αδύναμα.
τοϋ Ίω. Κωλέττη μέ προορισμό τή Δυτική
νομίζω οτι ή δραστηριότητα τους αυτή είναι πιό
πρόσφορο νά ενταχθεί στίς συνήθεις οικονομικές Στερεά 'Ελλάδα καί τό Μεσολόγγι καί τή με
πρακτικές των οικογενειών των προυχόντων κατά ταφορά τών υπαρχόντων της σέ ασφαλές
μέρος. Γιά τίς συνθήκες μετακίνησης, αξιο
τή διάρκεια της Τουρκοκρατίας.
πρόσεκτες είναι ο'ι μαρτυρίες πού αναφέ
3. Δείγμα επεξεργασίας τής πηγής αυτής απο
ρονται στην ενοικίαση ενός πλοίου άπό τόν
τελείτο άρθρο τοΰ Γ. Προγουλάκη σέ προηγούμε
νες σελίδες τοϋ τεύχους αύτοϋ τών Ιστορικών.
Ίω. Κωλέττη (έγγραφα 181.189,190). καθώς
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Χειρόγραφα τών προεπαναστατικών καί επαναστατικών χρόνων
καί ο'ι κατάλογοι τών αποσκευών τής οικο
γένειας, ατούς όποιους καταγράφεται ανα
λυτικά ό ρουχισμός, τά υφασμάτινα εϊδη
οικιακής χρήσεως καί διάφορα προσωπικά
αντικείμενα τών μελών τής οικογένειας καί
τών συνοδών τους (έγγραφα 180, 202, 203).
Ό Ίω. Κωλέττης διατέλεσε άπό τόν 'Ιανου
άριο τού 1822 έως τόν Απρίλιο τοϋ 1823 μινίστρος τών Εσωτερικών καί προσωρινός
μινίστρος τού Πολέμου (σ. λβ'-λγ'). Άπό τά
έγγραφα τής περιόδου (έγγραφα 205-283)
αντλούνται πληροφορίες πού σχετίζονται
μέ τά αξιώματα τοΰ Ίω. Κωλέττη καί τήν εγ
κατάσταση του στην Πελοπόννησο. Παράλ
ληλα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι ή αλλη
λογραφία τού Ίω. Κωλέττη μέ τόν αδελφό
του Χρήστο, ό οποίος βρισκόταν στό Μεσο
λόγγι, έχοντας αναλάβει τή φροντίδα τών
υπόλοιπων μελών τής οικογένειας. Παρότι
τά δύο αδέλφια βαρύνονται μέ διαφορετικά
καθήκοντα, ή θεματολογία τών επιστολών
πού ανταλλάσσουν είναι κοινή, διότι καί οι
δύο ασχολούνται τόσο μέ τά πιεστικά οικο
νομικά καί οικογενειακά προβλήματα, όσο
καί μέ τίς πολεμικές εξελίξεις, τά πολιτικά
καί στρατιωτικά ζητήματα τής επανάστασης
καί τή συγκρότηση τοϋ ύπό διαμόρφωση
κρατικού σχηματισμού (γιά παράδειγμα βλ.
έγγραφα όπως τά 214,215,223,227,242. 246
κλπ.).
Τό Μάιο τού 1823 ό Ίω. Κωλέττης παύεται
άπό υπουργός'Εσωτερικών καί Πολέμου, καί
διορίζεται "Επαρχος Ευρίπου (έγγραφα 283,
284). θέση στην οποία παρέμεινε έπί ένα πε
ρίπου εξάμηνο. Στά τεκμήρια τής εποχής
(έγγραφα 284-340) διακρίνονται ο'ι προσπά
θειες του νά επιβληθεί στην Εύβοια, νά ορ
γανώσει τή διοίκηση, νά συμβιβάσει τίς αν
τιτιθέμενες τοπικές ομάδες καί τους ο
πλαρχηγούς πού δρούσαν στην περιοχή.
Παράλληλα αναδεικνύονται τά δίκτυα επι
κοινωνίας τοϋ Ίω. Κωλέττη μέ οπλαρχηγούς
τής Ρούμελης, όπως ό 'Οδυσσέας Ανδρού
τσος, άλλα καί μέ πρόσωπα πού βρίσκονται
στην Πελοπόννησο καί διατηρούν επαφή
μαζί του. κρατώντας τον ενήμερο γιά όσα

συμβαίνουν στή Διοίκηση. Άπό τά κείμενα
τής εποχής διαφαίνεται επίσης καί τό κλίμα
αντιπαραθέσεων, καί υπονομεύσεων, πού
έχει αρχίσει νά διαμορφώνεται μεταξύ τών
προσώπων πού μετείχαν στίς ηγετικές ομά
δες τής επανάστασης.
Τό Νοέμβριο τοϋ 1823 ό Ίω. Κωλέττης ε
κλέγεται μέλος τού Εκτελεστικού Σώματος
(έγγραφα 341, 342). Τά δημοσιευόμενα τεκ
μήρια, πού χρονολογούνται άπό τήν εποχή
αυτή μέχρι τόν 'Ιούνιο τού 1824, έχουν ποι
κίλο περιεχόμενο. Πρόκειται κατά κύριο λό
γο γιά επιστολές διαφόρων πρό τόν Ίω. Κω
λέττη, όπως επίσης καί άλλες πού ανταλ
λάσσονται μεταξύ τρίτων, απουσιάζουν ό
μως κείμενα μέ συντάκτη τόν 'ίδιο τόν Ίω.
Κωλέττη. Μεγάλο τμήμα τών επιστολών πού
απευθύνονται προς τόν τελευταίο περιέ
χουν προσωπικά αιτήματα καί διαμεσολαβή
σεις (αιτήσεις οικονομικής συνδρομής ή
διορισμού σέ κάποια δημόσια υπηρεσία, συ
στάσεις τρίτων προσώπων συνοδευόμενες
άπό τήν παράκληση ή τήν απαίτηση νά προσ
ληφθούν σέ κάποιο τομέα τής Διοίκησης
κλπ.). Έρχεται έτσι στην επιφάνεια τό δί
κτυο τών προσωπικών επαφών καί πελατει
ακών σχέσεων πού είχε αρχίσει νά κτίζει ό
πολιτικός πλέον Ίω. Κωλέττης στό συγκρο
τούμενο ελληνικό κράτος. Στά κείμενα αυ
τής τής περιόδου περιλαμβάνονται επίσης
στοιχεία γιά τίς πολιτικές διεργασίες καί τά
πολεμικά γεγονότα, κυρίως όμως μέσα άπό
τό λόγο καί τό ύφος τών επιστολογράφων
άνασυντίθεται ή ατμόσφαιρα τών εσωτε
ρικών διενέξεων πού συντάραξαν τήν Πελο
πόννησο μέχρι τόν'Ιούνιο τοϋ 1824.
Ή έκδοση αρχειακών πηγών τής νεότε
ρης Ιστορίας αποτελεί μία σταθερή ανάγκη
τής 'ιστορικής έρευνας. Είναι αυτονόητο ότι
ή έκδοση χειρογράφων καθιστά τά αρχειακά
αυτά τεκμήρια προσιτά καί εύχρηστα, επι
τρέπει τίς πολλαπλές τους αναγνώσεις καί
προσεγγίσεις, καί παρέχει στον ιστορικό τά
απαραίτητα γιά τή δουλειά του εργαλεία.
Παρόλα αυτά, τά τελευταία χρόνια αντί νά
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αυξάνονται ο'ι σχετικές εκδόσεις -όπως
εύλογα θά περίμενε κανείς συνυπολογίζον
τας τήν πρόοδο πού έχει συντελεστεί στίς
ιστορικές σπουδές στην 'Ελλάδα- περιορί
ζονται. Ή υποχώρηση αυτή μάλιστα είναι
ιδιαίτερη αισθητή όσον άφορα τήν έκδο
ση αρχειακών πηγών πού χρονολογούνται
στην περίοδο πριν άπό τήν επανάσταση τοϋ
1821. Ή ελάττωση τής σχετικής εκδοτικής
παραγωγής, καί μάλιστα τών κειμένων εκεί
νων πού κατά κανόνα παρουσιάζουν τίς με
γαλύτερες δυσκολίες ανάγνωσης, οφείλε
ται, νομίζω, σέ ένα συνδυασμό παραγόντων.
διαφορετικής προέλευσης καί αιτιολογίας.
Καταρχήν ο'ι νεότεροι ιστορικοί -προσπα
θώντας νά αναδείξουν τή σημασία τής 'ιστο
ρικής σύνθεσης καί νά αντιπαρατεθούν
σέ μία αντίληψη τής παραδοσιακής ιστοριο
γραφίας πού είχε αναγάγει τήν ιστορική έ
ρευνα σέ κυνήγι ευρημάτων, τά οποία υπο
τίθεται θά έφερναν στό φώς νέες, άγνω
στες όψεις τοϋ παρελθόντος- έθεσαν σιω
πηρά σέ δεύτερη μοίρα τήν έκδοση 'ιστο
ρικών πηγών. Από τήν άλλη πλευρά, στον
περιορισμό τών παραπάνω εκδόσεων συν
τέλεσε τό γεγονός ότι αυτές απαιτούν πο-

λύχρονη. κοπιαστική, αθόρυβη εργασία, πού
βρίσκεται σέ άναντιστοιχία μέ τίς προτεραι
ότητες καί τους ρυθμούς τών σύγχρονων
ακαδημαϊκών απαιτήσεων, ο'ι όποιες προ
κρίνουν αντικείμενα καί θέματα εργασίας
μέ σύντομο, προβλεπτό χρονικό ορίζοντα
ολοκλήρωσης.
Ή δημοσίευση λοιπόν τού πρώτου | ρους τοϋ αρχείου Ιωάννη Κωλέττη συνιστά
μία συνεισφορά σέ ένα πεδίο τής 'ιστορικής
έρευνας πού τά τελευταία χρόνια τείνει
μάλλον νά συρρικνωθεί. "Ερχεται νά προ
στεθεί στά ήδη έκδεδομένα σώματα αρχει
ακών πηγών τών χρόνων τής προεπαναστα
τικής καί επαναστατικής περιόδου, προσφέ
ροντας νέα ιστορική ύλη καί επιμέρους πλη
ροφορίες γιά πρόσωπα, τόπους καί γεγονό
τα, πολύτιμες στό μελετητή τής περιόδου.
'Εκτός όμως άπό τήν προσθήκη πραγματο
λογικού ύλικοϋ, τό σώμα τών έγγραφων ώς
σύνολο αποδίδει τό χρώμα, τό άρωμα καί
τήν περιρρέουσα ατμόσφαιρα τής εποχής.
πού αποτελούν στοιχεία απαραίτητα γιά τήν
κατανόηση της.
Δημήτρης Δημητροπουλος

Έπαναστατικες διαδρομές
ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗ, Δια
δρομές της Μέλπως Άξιώτη 1947-1955. Μαρ
τυρίες καί κείμενα άπό τά 'Αρχεία Σύγχρο
νης Κοινωνικής Ιστορίας. Αθήνα, Θεμέλιο,
1999 (8ο. 288 σ.)
Τό βιβλίο τής Άννας Ματθαίου καί τής
Πόπης Πολέμη γιά τήν Μέλπω Άξιώτη θά
μπορούσε νά είναι μιά αξιόλογη συμβολή
στή μελέτη τής νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Δέν φαίνεται πώς αυτή υπήρξε ή πρόθεση
τους. Μέ κοπιώδεις προσπάθειες, έρευνητι-
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κό μεράκι καί απέραντη υπομονή, ο'ι δύο συγ
γραφείς μπόρεσαν νά ανασυγκροτήσουν,
μέσα άπό τίς δεκάδες χιλιάδες σελίδων πού
συγκροτούν τους φακέλους τής «'Επιτρο
πής Διαφώτισης» τής Κεντρικής'Επιτροπής
τοϋ ΚΚΕ, ο'ι οποίοι, σήμερα, άπόκεινται στά
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 'Ιστορίας
(ΑΣΚΙ), ένα αρχειακό σύνολο πού αναφέρε
ται σέ σημαντικές πλευρές τοϋ βίου καί τής
δημιουργίας τής σημαντικότερης ελληνί
δας πεζογράφου τοϋ 20οϋ αιώνα. Τό έπρα
ξαν μέ αρχειακή συνέπεια καί ζηλευτή Ίστο-

