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Τίτλος Έργου: Θεσμοί και κοινωνία στην επαναστατημένη Ελλάδα: Οι μαρτυρίες των 

δικαστικών και αστυνομικών αρχείων (1822-1827) 

Συντονιστής/τρια Έργου: Βάσω Σειρηνίδου

Φορέας Υποδοχής: ΕΚΠΑ

Ποσό Χρηματοδότησης: 100.000 Ευρώ

Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 Μήνες

Τεχνικές Προδιαγραφές

Γραμματοσειρά: Arial

Μέγεθος: 16
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Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο μελέτης του έργου είναι η συγκρότηση κρατικών θεσμών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και η

κοινωνική υποδοχή τους μέσα από το παράδειγμα δύο εμβληματικών θεσμών, του συστήματος απονομής δικαιοσύνης

και της αστυνομίας. Το έργο στηρίζεται στην έρευνα και αξιοποίηση πρωτότυπου υλικού από τα αρχεία των Υπουργείων

(Μινιστερίων) του Δικαίου (1822-1827), της Αστυνομίας (1822-1826) και της Θρησκείας (1821-1827), για υποθέσεις

οικογενειακού δικαίου) που απόκεινται στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). Η έρευνα στα

αστυνομικά και δικαστικά αρχεία, εκτός από λεπτομερείς όψεις των διεργασιών που συμβαίνουν στο «κεντρικό»

επίπεδο, φέρνει στο φως σημαντικό όγκο εγγράφων που αφορούν στην επικοινωνία των νέων θεσμών με τους πολίτες

της επαναστατημένης Ελλάδας. Δικογραφίες, ανακριτικά έγγραφα, καταγγελίες, αγωγές, αστυνομικές αναφορές

συνιστούν ένα είδος υλικού που μας προτρέπει να «διαβάσουμε» τη διαμόρφωση δικαιακών και αστυνομικών θεσμών

κατά την Επανάσταση όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και «από τα κάτω», να δούμε, δηλαδή, πώς (και αν) οι θεσμοί

πλαισιώνονται και αποκτούν υπόσταση από/σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε επαναστατική και πολεμική αναταραχή.

Προσεγγίζοντας τα δικαστικά και αστυνομικά αρχεία ως προνομιακά πεδία για την ανίχνευση μειζόνων πολιτικών και

κοινωνικών αλλαγών στο μικροϊστορικό επίπεδο, η έρευνα φιλοδοξεί, παράλληλα, να παρακολουθήσει τις ανατροπές και

τις συνέχειες που επέφερε η Επανάσταση στην καθημερινότητα και τις κοινωνικές σχέσεις.
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Αναμενόμενα αποτελέσματα & Αντίκτυπος του Έργου

Η προτεινόμενη έρευνα αποτελεί συμβολή στην ανανέωση της ιστοριογραφίας της Ελληνικής Επανάστασης τόσο σε

επίπεδο πραγματολογικό όσο και σε επίπεδο θεματολογίας και ερμηνευτικής προσέγγισης. Πορίσματά της αξιοποιούνται ήδη

από τη Συντονίστρια και τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων και δημοσιεύσεων

με αφορμή τη 200ή επέτειο της Επανάστασης. Επιπλέον, με τη δημιουργία βάσης δεδομένων με όλες τις αστυνομικές και

δικαστικές υποθέσεις της περιόδου του Αγώνα, η έρευνα προσφέρει στο ακαδημαϊκό κοινό ένα πλούσιο τεκμηριωτικό υλικό,

που με τρόπο αναδρομικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαθύτερη κατανόηση και της προεπαναστατικής ελληνικής

κοινωνίας και να αποτελέσει βάση για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Η

δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας με τεκμήρια και σχόλια για την καθημερινή ζωή στην επαναστατημένη Ελλάδα

αναμένεται, τόσο εξαιτίας της πρωτοτυπίας του θέματος όσο και της γλαφυρότητας και παραστατικότητας των ιστοριών που

θα επιλεγούν, να ελκύσει το ενδιαφέρον ευρύτερου κοινού, δεδομένης και της περίοπτης θέσης της Ελληνικής Επανάστασης

στο πλαίσιο της δημόσιας ιστορίας. Τα τεκμήρια της ιστοσελίδας δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά διάφορους τρόπους

(εκπαιδευτικό υλικό, εκθέσεις, ιστορικά ντοκυμαντέρ, θέατρο). Τέλος, η προς δημοσίευση μονογραφία “Θεσμοί και κοινωνία

στην επαναστατημένη Ελλάδα. Οι μαρτυρίες των δικαστικών και αστυνομικών αρχείων” φιλοδοξεί να αποτελέσει έργο

αναφοράς στην ιστοριογραφία της Ελληνικής Επανάστασης.
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Η σημασία της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση του έργου από τον ΕΛΙΔΕΚ κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση μιας έρευνας σε ογκώδες αρχειακό

υλικό, η προσπέλαση του οποίου απαιτεί πολύμηνη εργασία ειδικευμένου σε παλαιογραφία προσωπικού. Στο έργο

απασχολούνται ένας μεταδιδάκτορας με ειδικές γνώσεις στην κριτική έκδοση αρχειακών κειμένων και δύο υποψήφιες

διδάκτορες της νεώτερης ιστορίας, με παλαιογραφικές γνώσεις. Η χρηματοδότηση κατέστησε, παράλληλα, δυνατή την

τεχνική υποστήριξη του έργου και τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής για την εναπόθεση αρχειακών πηγών για το 1821. Στο

έργο απασχολείται πληροφορικός, απόφοιτη του Τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Η χρηματοδότηση προσφέρει, τέλος, στη

συντονίστρια το ασφαλές περιβάλλον για την παραγωγή μιας μελέτης που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντική συμβολή στην

ιστοριογραφία της Ελληνικής Επανάστασης.
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