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'Επισήμανση, ταξινόμηση και αξιοποίηση άπο το ΚΝΕ/ΕΙΕ 

Πρίν άπο ενα χρόνο (1979) το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του 
EIE οργάνωσε μια αποστολή στο Ναύπλιο για τήν καταγραφή της Βιβλιο
θήκης του πρώτου ελληνικού Γυμνασίου, πού φυλάσσεται τώρα στή Βι
βλιοθήκη «Ό Παλαμήδης». Ό,τι απόμεινε, 1000 περίπου τίτλοι, άπό μια 
πλούσια βιβλιοθήκη εντύπων και χειρογράφων, ελληνικών και ξένων, άπό 
το 16ο ως το 19ο αϊ. καταγράφτηκε και ό κατάλογος θα δημοσιευτή σύντομα. 

Γι' άλλο όμως ζήτημα θα είναι ό λόγος έδώ. Στα πλαίσια εκείνης της 
αποστολής έγιναν, μέ εντολή του Κέντρου, διερευνητικές επισκέψεις σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς πού θα ήταν δυνατό να έχουν διατηρήσει 
αρχειακό υλικό, μια και ή βιβλιογραφία δίνει σχεδόν αρνητική απάντηση 
στο κεφάλαιο 'Αρχεία για τήν περιοχή Ναυπλίας. Για τήν περίοδο 1850 
και έξης υπάρχει αρχειακό υλικό καί μάλιστα ταξινομημένο στην Μητρό
πολη 'Αργολίδος καί στο συμβολαιογραφείο Περάκη. 

Ή επόμενη επίσκεψη ήταν στον Δήμαρχο Ναυπλιέων. Στον 3ο όροφο 
τοϋ Δημαρχείου καί στο παλαιό κτίριο του Γυμνασίου Ναυπλίου βρέθηκε 
αποθηκευμένος μεγάλος όγκος αρχειακού υλικού σε μεγάλα δέματα. Ήταν 
τό υλικό τοϋ Δημοτικού 'Αρχείου Ναυπλίου. Ή δειγματοληπτική εξέταση 
του έδειξε ότι ήταν αξιόλογο υλικό πού άρχιζε άπό τα πρώτα χρόνια τοϋ 
ελληνικού κράτους. Μετά άπό πρόσκληση τοΰ Δημάρχου Ναυπλιέων προς 
τό EIE, τό ΚΝΕ οργάνωσε πενταμελή αποστολή συνεργατών του ή οποία 
μετά τήν απαραίτητη προετοιμασία καί βιβλιογραφική ενημέρωση πήγε 
στο Ναύπλιο τον Νοέμβριο τοΰ 1979. "Ετσι τήν επισήμανση τοΰ'Αρχείου 
διαδέχτηκε ή προσπάθεια για απογραφή καί ταξινόμηση του. 

Τό υλικό, πού προσδιορίστηκε ότι καλύπτει τήν περίοδο 1828-1949, 
χωρίστηκε κατά ΙΟετίες καί τοΰ έγινε ό πρώτος καθαρισμός. 'Ακολούθησε 
απογραφή καί πρώτη ταξινόμηση τοΰ υλικού τοΰ 19ου αϊ.: 1828-1835 Δημο-
γεροντία Ναυπλίου, 1835-1900 Δήμος Ναυπλιέων. Τό αρχειακό υλικό τής 
περιόδου 1901-1949 ταχτοποιήθηκε σε ασφαλή δέματα κατά χρόνο, ενώ 
για τό υλικό 1950 καί έξης δόθηκαν οδηγίες στους Δημοτικούς υπαλλήλους 
για τήν ταχτοποίηση του, σύμφωνα καί μέ τις περί αρχείων διατάξεις τής 
υπηρεσίας τους. 

Τό αρχειακό υλικό βρισκόταν γενικά σέ καλή κατάσταση, ιδίως τών 
πρώτων δεκαετιών άφοΰ άπό τό 1870 καί ύ'στερα διαπιστώθηκε μια αυξανό
μενη ακαταστασία. Τα περισσότερα δέματα, κυρίως τής περιόδου 1835-
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1870 περιείχαν συγκροτημένους φακέλους της δημοτικής υπηρεσίας. 

Οί περιεχόμενοι στα δέματα φάκελοι ή όσοι βρέθηκαν σκόρπιοι είχαν 

τις περισσότερες φορές επιγραφές και αρίθμηση πού συμφωνούσαν περίπου 

μέ δύο καταγραφές του πρωτοκόλλου του Δημαρχείου Ναυπλιέων οί όποιες 

βρέθηκαν μέσα στους φακέλους των αντιστοίχων ετών: τοϋ 1838 και τοϋ 

1842. Τό σχήμα τοϋ αρχείου, δπως απογράφεται στην καταγραφή του 1842 

μέ μικρές τροποποιήσεις και προσαρμογές, έπιζή μέχρι το τέλος του 19ου 

αϊ. Μια άλλη καταγραφή τοϋ 1835-1837 είναι πολύ χρήσιμη καί προς άλλη 

κατεύθυνση: απογράφει τό αρχείο κατά κατηγορίες, έγγραφο προς έγγραφο. 

Κατά την ταξινόμηση συγκροτήθηκαν 1500 περίπου φάκελοι καί ισάριθμα 

απογραφικά δελτία, ένω τό σύνολο των έγγραφων υπολογίζεται στις 150.C00 

περίπου για τήν περίοδο 1828-1900. Για τήν Τδια περίοδο απογράφτηκαν 

καί κατατάχτηκαν στις κατηγορίες τους 125 κατάστιχα (πρωτόκολλα, πρα

κτικά συνεδριάσεων, μητρώα κλπ.). 

Οί καταγραφές πού αναφέρθηκαν πιο πάνω, οί επιγραφές των παλαιών 

φακέλων, οί χαρακτηρισμοί πού υπήρχαν στα έγγραφα είναι πολύτιμα στοι

χεία για τή χάραξη του ταξινομικού δέντρου του αρχείου, πού πρέπει κατά 

τό δυνατό να απογραφή τό οργανόγραμμα λειτουργίας των Δημοτικών υπη

ρεσιών, οί όποιες είχαν ευρύτερες αρμοδιότητες άπό τις σημερινές, κα

θώς ό Δήμος εισέπραττε φόρους περισσοτέρων κατηγοριών, ό Δήμαρχος 

είχε δικαστικά, αστυνομικά καί αγορανομικά καθήκοντα, τό νοσοκομείο 

καί ή κοινωνική πρόνοια άνηκαν στο Δήμο, τα σχολεία επίσης, ή πολεοδο

μία καί ακόμη ή στρατολογία. Ά π ό άλλη άποψη οί καταγραφές αυτές βοή

θησαν να διαπιστωθή ό δείχτης πληρότητας του 'Αρχείου πού φθάνει άπό 

70 ώς 100%, ενώ οί σειρές τών στοιχείων πού παρουσιάζει εμφανίζονται 

αδιάσπαστες. 

Ή προσπάθεια θα συνεχιστή. Για τον 'Ιούλιο 1980 έχει προγραμματιστή 

7μελής αποστολή τοϋ ΚΝΕ, ή οποία θα ταξινόμηση το υλικό πού απογρά

φηκε στην πρώτη αποστολή. Έ τ σ ι σύντομα ελπίζουμε να κυκλοφορήση 

ό κατάλογος-εύρετήριο τοϋ Δημοτικού 'Αρχείου Ναυπλίου για τό Γ9ο αι. 

Ά π ό εκεί καί πέρα πρέπει να περιμένουμε τήν αξιοποίηση τοϋ αρχειακού 

ύλικοΰ άπό τους ερευνητές. Τό ΚΝΕ θά σύνταξη σχέδιο προγράμματος για 

τή μελέτη τής ιστορίας τοϋ Ναυπλίου κατά τό 19ο αϊ. 'Ελπίζεται ότι συνερ

γάτες του καί συνεργαζόμενοι ερευνητές θά προχωρήσουν στην υλοποίηση 

αυτοϋ τοϋ προγράμματος μέ τήν αξιοποίηση τοϋ ύλικοΰ τοϋ Δημοτικού 'Αρ

χείου άλλα καί τών αρχείων τών δικαστηρίων, τής μητροπόλεως, άλλων το

πικών αρχείων, τοϋ σχετικοϋ ύλικοΰ τών Γενικών 'Αρχείων τοϋ Κράτους 

καί έντυπων πηγών. 

'Επιτρέψτε μου έδώ νά συμπληρώσω τά περιγραφικά στοιχεία για τήν 

επισήμανση, τήν απογραφή καί τήν ταξινόμηση τοϋ Δημοτικού 'Αρχείου 
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Ναυπλίου πού σας ανακοίνωσα, με τις διαπιστώσεις των μελών της αποστο
λής και μερικές σκέψεις για τις δυνατότητες έρευνας σ' ενα Δημοτικό αρ
χείο μέ αξιόλογη πληρότητα. 

Θα σημείωνα οτήν αρχή οτι τό Δημοτικό αρχείο προσφέρει μιαν ακό
μα «πηγή», για τή νεώτερη ιστορία καθώς εύκολα διακρίνει κανείς αναδιφών
τας το, δύο τάσεις πού δρουν μέ μεγαλύτερες ή μικρότερες αντιθέσεις. 'Από 
τή μια μεριά οί επιλογές και οί νομοθετικές ρυθμίσεις του Κράτους, πού 
βάζει διαφορετικές προτεραιότητες από εκείνες πού θα επιθυμούσαν οί 
τοπικές δυνάμεις καί δεν μπόρεσαν να τις επιβάλουν στην Κεντρική εξου
σία. Ή σύνθεση των σημείων των αντιθέσεων αυτών τών δυνάμεων προσδιο
ρίζουν τους μηχανισμούς αναπτύξεως μιας επαρχιακής πόλεως, καθώς ή 
ανάπτυξη της είναι μέγεθος ανάλογο μέ τή δύναμη πού έχει, να έπιβάλη 
στην Κεντρική 'Εξουσία τίς επιλογές της. 

Οί τόμοι τής 'Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως καί οί χρηστικές κατά και
ρούς συναγωγές νόμων πού αφορούν τή Δημοτική υπηρεσία είναι προσιτές. 
Μέ τους νόμους καί τίς διαταγές ή Κεντρική εξουσία έρχεται απρόσωπα 
να έπιβάλη τίς θελήσεις της στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε τόσο, όταν 
νομίζη δτι χρειάζεται «προσωπικότερα» νά υπόμνηση καί να υπογράμμιση 
τήν υποχρέωση εφαρμογής του νόμου, επανέρχεται μέ έγγραφα, συνήθως 
εντυπα-πανταχοΰσες, πού στέλνει στο Νομάρχη κι εκείνος τίς στέλνει στο 
Δήμαρχο μέ τήν χειρόγραφη υπόμνηση οτι θά παρακολούθηση τήν εφαρ
μογή της. Τό υλικό πού προσφέρει τό Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου προς αυ
τή τήν κατεύθυνση είναι σημαντικό καί θα μπορούσε νά συμπληρωθή άπό 
τα μονόφυλλα μέ νομοθετικό περιεχόμενο πού περιγράφει ή Ελληνική 
βιβλιογραφία Γκίνη -Μέξα καί οί προσθήκες της. 

Ή δράση τών ιδιόμορφων τοπικών οικονομικών καί κοινωνικών δυνά
μεων, πού μέσα στις ζωντανές πραγματικότητες υλοποιούν ή αρνούνται νά 
εφαρμόσουν τίς αποφάσεις της Κεντρικής εξουσίας καί διεκδικούν άλλες 
ρυθμίσεις, μπορεί νά προσδιοριστή μέ τήν έρευνα τών στοιχείων πού ανα
λύουν τα φαινόμενα της καθημερινότητας, τής μικροϊστορίας. 

Έδώ, ό μεγάλος κίνδυνος είναι ή εκλεκτική μελέτη, ή περιπτωσιο
λογία, ή άνεκδοτολογία καί ή αναζήτηση τών γεγονότων μέ «εξωτερική», 
αυτοτελή, μοναδική σημασία.Ό κίνδυνος αυτός μπορεί νά άποφευχθή, αν 
τά στοιχεία τής μικροϊστορίας, πού ή πληρότητα του υλικού μας δίνει τή 
δυνατότητα νά τά εντοπίσουμε, τά τοποθετήσουμε μέσα στις μεγάλες χρο
νικές διάρκειες γιά νά φωτισθούν έτσι τά φαινόμενα, ή πυκνότητα καί ή 
εξέλιξη τους, οί συνέχειες καί οί ασυνέχειες τους. Ή δυνατότητα αυτή εί
ναι σχεδόν μοναδική γι' αυτόν πού χρησιμοποιεί τό υλικό ενός πλήρους 
Δημοτικού 'Αρχείου άφοΰ οί περισσότερο συνειδητές ιστορικές μαρτυρίες, 
πού μας δίνουν άλλες πηγές, είναι αναγκαστικά αποσπασματικές. Τό Δη-
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μοτικό 'Αρχείο Ναυπλί3υ προσφέρεται για μια τέτοια αξιοποίηση. Παρου-

άζει, όπως προαναφέρθηκε, μεγάλη πληρότητα υλικού και αδιάσπαστες σει

ρές στοιχείων. 

Στην πρώτη δεκαετία του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους έχουμε τις 

απογραφές των νεοεγκαταστημένων δημοτών στό Ναύπλιο. Είναι ένα φαινό

μενο πού συνεχίζεται για πολλές ΙΟετίες. "Οταν τα στοιχεία αυτά αθροισθούν 

κοί τοποθετηθούν στο χρόνο,θά μας δοθή ή καμπύλη της εξελίξεως τοΰ φαι

νομένου. Τό "ίδιο θά μπ3ροΰσε να γίνη π.χ. άπό τις καταστάσεις φόρου τών 

επιτηδευμάτων: θά έχουμε τήν εξέλιξη τών βιοτεχνικών και επαγγελματία 

κών ενασχολήσεων. Και μετά τις μετρήσεις αυτές, ή συνεξέταση σταθερών 

και μεταβλητών θά εξήγηση τήν εξέλιξη τών φαινομένων. 

Σέ ενα άλλο τομέα πού θά μπορούσε το υλικό τοΰ Δημοτικού'Αρχείου 

Ναυπλίου νά άναδειχθή σέ σημαντική πηγή είναι τά στοιχεία για τιμές και 

ημερομίσθια κατά τον 19ο αϊ: ή αδιάσπαστη σειρά μισθολογίων τοΰ νοσο

κομείου ή της αστυνομίας, οί καταστάσεις τιμών προϊόντων κατά μήνα ας 

είναι ενδεικτικά παραδείγματα. 

Ή δημογραφική συγκρότηση τοΰ Ναυπλίου και ή πολεοδομική ανά

πτυξη του είναι θέματα πού μπορούν νά φωτιστούν άπό τους πίνακες τών 

απογραφών, τών εκλογικών καί στρατολογικών καταλόγων ή τίς αιτήσεις 

άδειων οικοδομών καί τροποποιήσεων τοΰ οχεδίου της πόλεως. 

Αυτές οί σκέψεις πού μπορεί νά συνοδεύσουν καί το τρίτο στάδιο της 

προσπά3ειάς μας στο Ναύπλιο, τήν αξιοποίηση τοΰ 'Αρχείου, πού λογικά 

ακολουθεί μετά τήν επισήμανση καί τήν ταξινόμηση-εύρετηρίαση, δέν θά 

μας κάνουν νά ξεχάσουμε το γενικότερο πρόβλημα της 'Εθνικής απογραφής 

τοΰ ύλικοΰ, πού είναι απαραίτητο για τή μελέτη της ιστορικής πορείας 

τοΰ Ελληνισμού. 

Ή επισήμανση ενός άγνωστου καί μεγάλου 'Αρχείου στην πρώτη Ελ

ληνική Πρωτεύουσα, πού απέχει μόνο δύο ώρες άπό τή σημερινή, άπό 

ενα Κέντρο 'Ερευνών πού δέν έχει αποστολή ή τουλάχιστο κύρια αποστολή 

τήν ταξινόμηση αρχείων, νομίζω ότι πρέπει νά μας κάνη νά σκεφτούμε άπό 

τήν αρχή το πρόβλημα της διασώσεως καί ταξινομήσεως τών αρχείων καί 

τών βιβλιοθηκών, τών πηγών της ιστορίας μας, γενικότερα. , 

Με τήν ελπίδα δτι θά υπηρέτηση καί αυτό τό σκοπό ή ανακοίνωση 

πού ακούσατε, επιτρέψτε μου νά τελειώσω μέ μια φράση —πάνε 17 χρόνια 

που ειπώθηκε— τοΰ ιδρυτή τοΰ Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών: 

«Στή δική μας τήν γενεά πιστεύω ότι έλαχε ό κλήρος της απογραφής, 

άφοΰ εμείς έσυνειδητοποιήσαμε εντελώς τήν ανάγκη καί τον επείγοντα 

χαρακτήρα ενός τέτοιου έργου». 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
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S U M M A R Y 

Triant αρ hill os Ε. S kl αν eniti s, The Municipal Archives 
in Nauplion. 

A mission organised by the Center in 1979 aiming to a first col
lection and classification of unpublished material from private and 
municipal archives in Nauplion resulted to the recording of valuable 
documents belonging to 1828-1935 period of Demogerontia (Elders' 
authority) and 1835-1899 period of Nauplian Community. 

About 150.000 documents of 1828-1899 archives were classified 
which include material for a research on every municipal activity that 
can be proved indispensable for the knowledge of social life in Nauplion 
and for the study of the evolution of a typical greek provincial town. 


