
 
 

 

Όψεις της καθημερινότητας στην επαναστατημένη Ελλάδα 

 
Α) Η Επανάσταση “από τα κάτω”: συλλογική διαμαρτυρία και αιτήματα προς τις αρχές 

κατά τη διάρκεια της ελληνικής Επανάστασης. 

Αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας είναι οι αναφορές διαμαρτυρίας και τα αιτήματα που 

απηύθυναν συλλογικά προς τις νεοπαγείς διοικητικές αρχές κάτοικοι του επαναστατημένου 

ελληνικού χώρου. Στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη πτυχών της κοινωνικής ιστορίας της 

ελληνικής Επανάστασης μέσα από ένα υλικό που φέρει στο προσκήνιο την οπτική και τον 

λόγο των ανθρώπων που βίωναν την επαναστατική συγκυρία όχι στην πρώτη γραμμή των 

πολεμικών, πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων, αλλά ως “άμαχοι πληθυσμοί”. 

Υιοθετώντας την οπτική αυτών των ανθρώπων, η έρευνα υιοθετεί  μια οπτική που στρέφεται 

από τους πρωταγωνιστές και τη “μεγάλη” ιστορία του Αγώνα, στο πλήθος που συγκροτεί την 

επαναστατημένη ελληνική κοινωνία, και επιχειρεί μέσα από τα αιτήματα προς τις αρχές να 

ανιχνεύσει τις τομές (και τις συνέχειες) που επέφερε η Επανάσταση στην καθημερινότητα 

και τις κοινωνικές σχέσεις, όπως και στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο της έρευνας προβλέπεται ο εντοπισμός και η συγκέντρωση σε ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων όλων των ως άνω αναφορών που απεστάλησαν στις επαναστατικές διοικητικές 

αρχές κατά το διάστημα 1822-1828 και βρίσκονται διάσπαρτες σε δημοσιευμένη και 

πρωτογενή (αρχειακή) μορφή στα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας και στα Γενικά Αρχεία 

του Κράτους (Αρχείο Βουλευτικού και Εκτελεστικού) αντίστοιχα.  

 

Β) Πόλη και αγορά: διακίνηση προϊόντων, τιμές και καθημερινότητα της αγοράς στις 

πόλεις της επαναστατημένης Ελλάδας. 

Η τροφοδοσία των πόλεων και η λειτουργία της αγοράς εν καιρώ πολέμου αποτελεί 

αντικείμενο ιδιαίτερου ιστοριογραφικού ενδιαφέροντος, καθώς παραπέμπει σε πρωταρχικά 

ζητήματα καθημερινής διαβίωσης και επιβίωσης των πληθυσμών. Στην περίπτωση της 

ελληνικής Επανάστασης, με εξαίρεση τις πληροφορίες που διαθέτουμε για τις διατροφικές 

πρακτικές των κατοίκων κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου, οι γνώσεις μας για το θέμα 

είναι ελάχιστες. 



Με δεδομένη την αγορανομική αρμοδιότητα που αναλαμβάνει η συσταθείσα το 1822 

Αστυνομία, το Αρχείο του Μινιστερίου της Αστυνομίας (1822-1827), προσφέρει ένα πλούσιο 

υλικό που μας επιτρέπει να ανασυστήσουμε τον κόσμο και την καθημερινότητα της αγοράς 

τόσο από την πλευρά των θεσμικών ρυθμίσεων που επιβάλλει η διοίκηση όσο και από την 

πλευρά των επαγγελματιών και των καταναλωτών.  

 

 

 

Παραδοτέα: 

- Ηλεκτρονική βάση με τα αιτήματα και διαμαρτυρίες που εστάλησαν στις επαναστατικές 

διοικήσεις κατά το διάστημα 1822-1828. 

- Έκδοση τόμου/λευκώματος με αρχειακά τεκμήρια και ιστορικό σχολιασμό. 

 

Ακαδημαϊκή υπευθ́υνη:  

Βασιλική Σειρηνίδου, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ 

  

Επιστημονικοί συνεργάτες: 

Νικόλαος Ισμυρνιόγλου, μεταπτυχ. φοιτητής α΄ κύκλου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

ΕΚΠΑ  

Σάκης Δημητριάδης, διδάκτωρ ΕΚΠΑ, μεταδιδακτορικός ερευνητής 
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