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Μικρή Αρχειακή συλλογή Ρήγα Παλαμήδη
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Ρήγας Παλαμήδης (1794-1872) είναι από τις γνωστότερες πολιτικές φυσιογνωμίες
της επανάστασης του 1821. Γεννημένος στην Τρίπολη και με καταγωγή από τη
Στεμνίτσα της Γορτυνίας ο Ρήγας Παλαμήδης διαμορφώθηκε στο προεπαναστατικό ελ
ληνικό περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης. Η δράση του κατά τη διάρκεια του αγώνα
και στο ελληνικό κράτος σημάδεψε την πολιτική ζωή και διαμόρφωσε έναν χαρακτηρι
στικό ιστορικό τύπο. Το αρχείο του φυλάσσεται στα ΓΑΚ και έχει προσφέρει υλικό σε
ποικίλες μελέτες.
Ένας μικρός αριθμός εγγράφων (12) και πορτρέτων που αφορούν τον Ρήγα Πα
λαμήδη και την οικογένεια του φωτογραφήθηκαν για το Αρχείο του ΚΝΕ. Πρόκειται για
αρχειακό υλικό, που έχει παραμείνει στα χέρια της οικογένειας του, μέρος αυτού που
περιήλθε με ενέργειες του Γιάννη Βλαχογιάνη στα ΓΑΚ.

Ο Ρήγας Παλαμήδης είχε μάλλον παντρευτεί κάποια οθωμανή που έγινε χριστιανή
και είχε αποκτήσει τρεις κόρες και ένα γιό. Ο γιος του Ιωάννης, διπλωμάτης, πέθανε στο
Παρίσι το 1886. Οι κόρες του ήταν: η Ελένη, σύζυγος Αριστείδη Γ. Καρατζά, η Αικατε
ρίνη, σύζυγος Σαράντη Κωνσταντινίδη και η Αγλαΐα, σύζυγος Ιάσωνα Ράγκου. Το αρ
χειακό υλικό αποτελείται κυρίως από λογαριασμούς επισιτισμού του 1823, όταν ο Ρή
γας Παλαμήδης βρισκόταν στην Πιάδα. Σήμερα αυτά τα έγγραφα και τα πορτρέτα ανή
κουν στην κ. Αγλαΐα Ράγκου-Μιχαλιάνου, απόγονο εκ θηλυγονίας του Ρήγα Παλαμήδη,
την οποία ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή για τη διάθεση του υλικού προς φωτο
γράφηση, ώστε να είναι προσιτό στους ερευνητές. Τα πορτρέτα αρχειοθετήθηκαν στο
Αρχείο Προσωπογραφιών του ΚΝΕ.
Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου

Ανακοίνωση
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
ο Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ) της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς,
φιλοξενούμενο πρόγραμμα στο ΚΝΕ/ΕΙΕ, προκειμένου να αναθέσει τις έρευνες του
2001, ετήσιας διάρκειας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του*, δέχεται ερευνητικές προτάσεις
ώςτις 15 Ιανουαρίου 2001: α) αναλυτικό υπόμνημα (5-10 σελίδων) για το θέμα και τις
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υποθέσεις εργασίας της έρευνας και το διάγραμμα της μελέτης, β) αναλυτικό βιο-εργογραφικό υπόμνημα.
Οι συμβάσεις έργου θα υπογραφούν το 2001 και η παράδοση των μελετών θα γίνει
σε 12 μήνες. Το ποσό της αμοιβής είναι 1.500.000 (μικτά). Η αμοιβή που θα καταβληθεί,
με την παράδοση της μελέτης, απαιτεί έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Το ΙΑΕΝ έχει
δικαίωμα έκδοσης της μελέτης σε διάστημα δύο (2) ετών από την παράδοση της. Ο συγ
γραφέας λαμβάνει εκατό (100) αντίτυπα.
Οι ερευνητικές προτάσεις παραδίδονται ή αποστέλλονται:
Κυρία Μαρία Θεοδώρου, Υπεύθυνη Γραμματείας ΚΝΕ/ΕΙΕ (για ΙΑΕΝ),
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, γρ. 511.
Τηλ. :72.73.556, Fax: 72.46.212
*Βλ.. Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος, Αθήνα 1984 και 1995, σ. 11.
(Μνήμων,9 (1984), σ. 373-381· Τα Ιστορικά, τχ. 2, Δεκ. 1984, σ. 422-428· Επετηρίς Κέντρου
Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 12(1983), σ. 519-524 και Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου:
Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, τ. Β', Αθήνα, ΙΑΕΝ, αρ. Ι, 1986, σ. 709717).

^™~

