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Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους  

 

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους αποτελούν την επίσημη κρατική αρχειακή υπηρεσία, στην οποία φυλάσσονται 
αρχειακές συλλογές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σε αυτές 
αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο το κράτος και οι πολίτες χειρίζονται όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα 
της ζωής τους. Ο πλούτος των πληροφοριών που περιέχουν είναι εντυπωσιακός και ανεξάντλητος για κάθε 
πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και οποιασδήποτε άλλης 
δραστηριότητας του έθνους. 

Οι συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους περιλαμβάνουν αρχειακό υλικό με δημόσιο χαρακτήρα, ήδη 
από την περίοδο της Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους χρονολογείται από 
τον πρώιμο 19ο αι. μέχρι σήμερα. Τα δημόσια αρχεία αποτελούν τον συντριπτικό όγκο του υλικού και την 
κυρίως αρμοδιότητα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). Ενδεικτικά, στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) των 
ΓΑΚ, τα δημόσια αρχεία περιλαμβάνουν τα αρχεία της περιόδου του Αγώνα, του Ιωάννη Καποδίστρια, του 
Όθωνα, του Γεωργίου Α΄, τα αρχεία του 20ού και 21ου αιώνα, τα οποία προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες, 
καθώς και αρχεία δικαστικών και συμβολαιογραφικών αρχών. Οι συλλογές της Κ.Υ. περιλαμβάνουν επίσης 
τα Ιδιωτικά αρχεία και τις Μικρές Συλλογές (προσωπικά αρχεία, αρχεία οικογενειών και σύμμεικτες 
συλλογές με ποικίλο περιεχόμενο), τη Συλλογή Χαρακτικών, τη Συλλογή Χειρογράφων κ.ά. Ανάλογος είναι ο 
πλούτος των συλλογών των Περιφερειακών Υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται συχνά αρχεία πριν από 
την ίδρυση του νέου Ελληνικού Κράτους, όπως το Οθωμανικό Κτηματολόγιο στο Ιστορικό Αρχείο 
Μακεδονίας. 

Εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία, που στεγάζεται στο εμβληματικό κτίριο των ΓΑΚ στο Ψυχικό, σε όλη τη 
χώρα λειτουργούν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (3 Διευθύνσεις, 54 Τμήματα και 7 Αρχειοφυλακεία), με 
σημαντική και συνεχή δράση, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, όσο και για την 
προβολή της τοπικής κοινωνίας μέσω της ανάδειξης των αρχειακών συλλογών τους.  

Το έτος 2014, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συμπλήρωσαν έναν αιώνα από την ίδρυσή τους, έχοντας 
διανύσει μια μακρά ιστορική διαδρομή αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς. Εξάλλου, το δυναμικό 
σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων Αρχειομνήμων δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθεί κανείς στις 
αρχειακές συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, να αναζητήσει τεκμήρια και να δει τα ψηφιακά τους 
αντίγραφα, που ζωντανεύουν τα ίχνη του παρελθόντος. 

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες και να ενημερώνεστε για τις δράσεις της Κ.Υ. στην Αθήνα και 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα μέσω της ιστοσελίδας τους. 
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