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Ο Aντιήρωας της Ελληνικής Επανάστασης και 
η Δημιουργία του Ελληνικού Κράτους:

Το Αρχείο του Τόμας Αλεξάντερ Κόχραν 



Το πλαίσιο
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Ποιος
Ο Τόμας Κόχραν (Thomas Cochrane, 1775 - 1860)
ήταν Βρετανός αξιωματικός του βασιλικού ναυτικού.
Μετά την επιτυχημένη πορεία του στις επαναστάσεις
του πολεμικού ναυτικού της Χιλής και της Βραζιλίας,
του ζητήθηκε από τους επαναστατημένους Έλληνες να
αναλάβει τη θέση του αρχηγού στόλου κατά τον
Αγώνα Ανεξαρτησίας. Η δράση του ποικίλη και
πολύπλευρη. Διαμεσολάβησε για τα πρώτα δάνεια
προς την Ελλάδα, διαδραμάτισε σαφή πολιτικό ρόλο
και συμμετείχε σε πολιορκίες και μάχες. Στην ελληνική
ιστοριογραφία, παρόλα αυτά, πέρασε κυρίως για την
αμφιλεγόμενη, όπως συχνά χαρακτηρίζεται, στάση του
στη πολιορκία των Αθηνών.



Το Αρχείο

Το αρχείο του Τόμας Κόχραν βρίσκεται
σήμερα στα κρατικά αρχεία του Εδιμβούργου
και αποτελείται από δύο κυρίως τμήματα—το
αρχείο της Λατινικής Αμερικής και το αρχείο
της Ελλάδας. Παρότι το πρώτο τμήμα το
αρχείου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον
ακαδημαϊκών και ερευνητών, το δεύτερο, το
ελληνικό δηλαδή τμήμα, παραμένει ακόμα
στο σκοτάδι. Η πολυδιάστατη δράση του, και
φυσικά η γλώσσα—για την κατανόηση της
οποίας απαιτείται γνώση παλαιογραφίας—
λειτουργούσαν ως σκόπελοι μέχρι τώρα.
Ημερολόγια, σημειώσεις και κυρίως η
προσωπική αλληλογραφία του ναυάρχου δεν
έχουν έρθει ποτέ στο φως της δημοσιότητας.

Ο πλούτος αναμφισβήτητος—είτε πρόκειται για την αλληλογραφία
με τον Ι. Καποδίστρια είτε για προσωπικές σημειώσεις—σε σημείο
που ο σύγχρονος ερευνητής διερωτάται σε τι βαθμό η μελέτη του
αρχείο θα αποκαλύψει πτυχές της προσωπικότητας και της δράσης
του Τ. Κόχραν αλλά και στοιχεία για την Επανάσταση «άγνωστα»
μέχρι σήμερα.

ΙΒ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Πότε
Η «Εποχή των Επαναστάσεων» και η
«Εποχή των Αυτοκρατοριών» είναι οι δύο
βασικοί άξονες, γύρω από την
ιστορικότητα των οποίων τοποθετείται η
δράση του Ναυάρχου Τόμας Κόχραν. Ο
Σκωτσέζικος Διαφωτισμός, η αυγή της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, τα βρετανικά
συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο και
φυσικά το «πνεύμα» των Ελλήνων που
ενέπνευσε τις ξένες ηγεσίες και τους
Φιλέλληνες (απλούς ιδεαλιστές ή/και
βετεράνους αποικιοκράτες) συνθέτουν το
ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Τόμας
Κόχραν δρα. Από το πλαίσιο αυτό δεν
μπορεί να εξαιρεθεί φυσικά η ίδια η
προσωπικότητα του συγγραφέα, τόσο ως
ιδιοσυγκρασία αλλά και ως ιστορικό
υποκείμενο που έχει μία προϊστορία και
φέρει μία συγκεκριμένη νοοτροπία.



Οι στόχοι

Ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος στόχος είναι το αρχείο του
Τόμας Κόχραν να προετοιμαστεί και να παρουσιαστεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να αποτελέσει τμήμα την ευρύτερης εικόνας της
εποχής, είτε πρόκειται για την ελληνική πραγματικότητα, τη
βρετανική, ευρωπαϊκή ή/και παγκόσμια. Σκοπός δεν είναι να
χαθούν οι λεπτομέρειες που κάνουν το αρχείο αυτό μοναδικό,
αλλά τουναντίον να αναδειχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε ιδανικά
να συμπληρώνουν την εικόνα της εποχής, ή να μας
προβληματίζουν περισσότερο. Αντίθετα με τη πρακτική με την
οποία προσεγγίζονταν τα αρχεία μέχρι σήμερα, στόχος μας
είναι να αποτελέσει το αρχείο αυτό, με τις ιδιαιτερότητές του,
αφετηρία για την καλύτερη αντίληψη του ιστορικού γίγνεσθαι.
Ωστόσο απαιτείται πρώτα από όλα η σωστή οργάνωση
του αρχείου, με βασικά τα κάτωθι βήματα:

• Τακτοποίηση

• Ταξινόμηση

• Μεταγραφή

• Αποδελτίωση

• Ανάδειξη

• Διάχηση
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Εργασία
Ομάδες Εργασίας: Προσέγγιση των τεκμηρίων 

Ο όγκος και ο πλούτος του αρχείου επιβάλουν τη σύσταση
ομάδων εργασίας με διαφορετικά υπόβαθρα ώστε η
προσέγγιση των τεκμηρίων γα γίνει με μεθοδικότητα και
αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Εκτός από τη γνώση
παλαιογραφίας, απαιτείται δυναμικό που θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει και να αναλύσει τα τεκμήρια συνδυαστικά.
Ναυτική ιστορία, ελληνική ιστορία, βρετανική ιστορία αλλά
και ιστορία της λατινικής Αμερικής, εφόσον εκεί
αναδείχθηκε καταρχήν ο Τόμας Κόχραν, αποτελούν
ορισμένους τομείς. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα
διαφορετικά είδη γραφής που συναντάμε (ημερολόγια,
σημειώσεις, αλληλογραφία,σχέδια) τα οποία οφείλουν να
προσεγγιστούν και να ερμηνευθούν από διαφορετικά
πρίσματα, όχι απαραίτητα αποκλειόμενα.

Οι ομάδες εγρασίας που θα συσταθούν είναι 2:

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Με την εμπειρία στη μελέτη αρχείων και την ιστορία του 19ου

αιώνα, η ομάδα του Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, υπό την
εποπτεία του Δρ. Κωνσταντίνου Θανασάκη, επεξεργάζονται
την αλληλογραφία και τις σημειώσεις του Τόμας Κόχραν.

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πολύτιμος εταίρος, με πολυετή εμπειρία στη ναυτική ιστορία,
το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, με συντονίστρια τη
Δρ. Κατερίνα Γαλάνη, συμβάλει καταλυτικά στη μελέτην των
ναυτικών ημερολογίων και σχεδίων του Τόμας Κόχραν.
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Εργασία
Σύνθεση – Διασύνδεση 

Σύνθεση

Πώς προσεγγίζεται το κάθε τεκμήριο; 

Το κάθε έγγραφο αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο
τεκμήριο και καταχωρείται με μοναδικό αριθμό, τίτλο,
ετικέτες και περίληψη σε βάση δεδομένων
παρατροποιημένη αποκλειστικά για το συγκεκριμένο
αρχείο. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο φορέα
παροχής βάσεων δεδομένων (ΟΜΕΚΑ) έχει
σχεδιαστεί το αποθετήριο/περιβάλλον όπου το κάθε
τεκμήριο αποκτά τη δική του οντότητα. Παράλληλα, και
αρκετά καινοτόμα για την ελληνική πραγματικότητα,
εφαρμόζεται το σύστημα αυτόματης μεταγραφής του
κάθε τεκμηρίου. Μέσω της πλατφόρμας Transkribus, ο
τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα, να προσεγγίζει το
τεκμήριο ως υψηλής ανάλυσης εικόνα και κείμενο.

Διασύνδεση

Είναι τελικά το κάθε τεκμήριο αποκομμένο από το σύνολο;

Παρότι το κάθε τεκμήριο έχει μία σχετική αυτοτέλεια,
κατηγοριοποιείται σε συγκεκριμένες θεματικές. Παράλληλα η
ύπαρξη ετικετών και αναλυτικών περιγραφών (αλλά σε
δεύτερο στάδιο και σχολίων), δίνει τη δυνατότητα να
ανασύρονται πληροφορίες συνδυαστικά. Οι πληροφορίες
αυτές μπορεί να προέρχονται από λέξεις κλειδιά που έχουν
περάσει οι ομάδες εργασίας, ή από λέξεις κλειδιά που
εμφανίζονται μέσα στα κείμενα.

Εφαρμόζοντας τα πρότυπα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
και της προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος είναι
το υλικό να διασυνδεθεί με παρόχους και βάσεις δεδομένων,
ώστε να η προσέγγιση να αποκτήσει ολιστικό χαρακτήρα.
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Συμπεράσματα
Ανασύνθεση 

Παρότι η έρευνα και η αξιοποίηση του υλικού βρίσκεται ακόμα σε
πρωταρχικό στάδιο, το αρχείο του Τόμας Κόχραν αναμφίβολα
χαρακτηρίζεται ως μοναδικό. Από την ενασχόλησή μας μέχρι
σήμερα, πιστεύουμε ότι θα φωτίσει πτυχές της ευρωπαϊκής
ιστορίας που παραμένουν μέχρι σήμερα στο σκοτάδι—ή
τουλάχιστον θα προσφέρει νέες προσεγγίσεις—καθώς θα
"ξεκλειδώσει" οπτικές της Ελληνικής Επανάστασης και του
σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Για παράδειγμα, τί απαντάει ο
πρώτος Κυβερνίτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, για τα
δάνεια; Πώς μπορεί μία άγνωστη επιστολή να μας διαφωτήσει;

Εκτός του περιεχομένου, προκύπτουν όμως και ερωτήματα, κυρίως
επιστημολογικά και μεθοδολογικά, που απασχολούν σήμερα τη
διεθνή κοινότητα. Ποίος είναι ο τρόπος να προσεγγίζουμε τα
αρχεία; Είναι πιθανό η σωστή αποδελτίωση και τεκμηρίωση να
αποκαλύπτει πτυχές που παραδοσιακά αγνοούνταν;

Στόχος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη είναι αν όχι να απαντήσει
με σαφήνεια στα παραπάνω να προσφέρει ένα παράδειγμα μελέτης
νεοτερικής Ιστορίας.

Ευχαριστούμε! 

ΙΒ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ



12 & 13 Ιουνίου 2021

ΙΒ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ


	Ο Aντιήρωας της Ελληνικής Επανάστασης και �η Δημιουργία του Ελληνικού Κράτους:
	Το πλαίσιο
	Το Αρχείο
	Οι στόχοι
	Εργασία�Ομάδες Εργασίας: Προσέγγιση των τεκμηρίων 
	Εργασία�Σύνθεση – Διασύνδεση 
	Συμπεράσματα�Ανασύνθεση 
	Slide Number 8

